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“Desde sempre a lei indigenista no Brasil é a lei do mais forte” 

Manuela Carneiro da Cunha



 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho é uma reflexão sobre as relações entre os povos indígenas, o Estado brasileiro, 

agentes privados e como esses atores se imbricam e agem sobre os territórios e vidas indígenas 

em Rondônia, estado brasileiro situado na Amazônia. A ação indigenismo estatal e não estatal, 

violências realizadas por agentes privados e pela (falta de) ação estatal e a resistência indígenas 

e de apoiadores serão os elementos condutores desta pesquisa, tanto no diálogo teórico quanto 

nos procedimentos de organização de dados e nas análises. A pesquisa teve como natureza 

procedimental a pesquisa exploratória, organizando dados a partir de fontes secundárias: 

documentos dos Agentes Indígenas e de suas organizações constituídas para fazer frente ao 

Estado e garantir seus Direitos, documentos de agentes estatais e não estatais que relatam 

impactos socioambientais em suas ações ou de outros grupos, tais documentos foram 

organizados em quadros por categoria e posteriormente analisados em seu contexto e de forma 

inter relacional. Esta tese tem como objetivo central “Compreender como os impactos de 

empreendimentos de escala local, regional, nacional e internacional se efetivam e em qual 

gravidade nas organizações, territórios e estrutura dos povos indígenas no entorno da cidade de 

Porto Velho, Rondônia”, bem como, compreender como os impactos de empreendimentos - de 

vários portes e escalas - se efetivam (como ocorrem, desde as políticas de planejamento, 

financiamento até implantação e impactos posteriores) nas organizações, territórios e estruturas 

de povos indígenas na cidade de Porto Velho, Rondônia, considerando a multiplicidade de 

agentes, de escalas e das formas do impacto, visando compreender como tais ações se 

desenvolvem, quais riscos e vulnerabilidades criam ou intensificam e quais são as formas de 

resistência tanto de agentes indígenas quanto não indígenas. Conclui-se que as escalas de 

impacto se inter relacionam na efetivação dos impactos em terras indígenas e que o Estado atua, 

em grande parte dos dados analisados, na causa ou não impedimento de impactos, ao mesmo 

tempo que associações indígenas e indigenistas oficiais e privados atuam na mitigação e 

prevenção de impactos acionando o Estado e/ou recursos privados para tal objetivo.  

 

Palavras-Chaves: Impactos. Dimensões e escalas. Povos Indígenas. Rondônia. Impactos.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is a reflection on the relationships between indigenous peoples, the Brazilian State, 

private agents and how these actors overlap and act on indigenous territories and lives in 

Rondônia, a Brazilian state located in the Amazon. State and non-state indigenism, violence 

carried out by private agents and by the (lack of) state action, and indigenous resistance and 

supporters will be the driving elements of this research, both in theoretical dialogue and in data 

organization procedures and analysis. The research had exploratory research as a procedural 

nature, organizing data from secondary sources: documents from Indigenous Agents and their 

organizations constituted to face the State and guarantee their rights, documents from state and 

non-state agents that report social and environmental impacts on their actions or from other 

groups, such documents were organized into tables by category and later analyzed in their 

context and in an inter-relational manner. This thesis has as its central objective "Understanding 

how the impacts of projects on a local, regional, national and international scale are effected 

and to what extent in the organizations, territories and structure of indigenous peoples in the 

city of Porto Velho, Rondônia", as well as understanding how the impacts of projects - of 

various sizes and scales - take place (as they occur, from planning policies, financing to 

implementation and subsequent impacts) on organizations, territories and structures of 

indigenous peoples in the city of Porto Velho, Rondônia, considering the multiplicity of agents, 

scales and forms of impact, aiming to understand how such actions are developed, which risks 

and vulnerabilities create or intensify and which are the forms of resistance both by indigenous 

and non-indigenous agents. It is concluded that the impact scales are interrelated in the 

effectuation of impacts on indigenous lands and that the State acts, in a large part of the analyzed 

data, in the cause or not of impacts, at the same time as official and private indigenous and 

indigenist associations they act in the mitigation and prevention of impacts, triggering the State 

and/or private resources for this purpose. 

 

Keywords: Impacts. Dimensions and scales. Indigenous people. Rondônia. Impacts. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este é um trabalho sobre políticas públicas e organizações sociais para o 

desenvolvimento que relacionam a questão indígena, o Estado brasileiro, agentes privados e 

visa compreender como esses agentes se imbricam e agem sobre os territórios e vidas indígenas 

em Rondônia, estado brasileiro situado na Amazônia. A ação indigenista estatal e não estatal, 

violências realizadas por agentes privados e pela (falta de) ação estatal e a resistência indígenas 

e de apoiadores serão os elementos condutores desta pesquisa, tanto no diálogo teórico, 

analisando o arcabouço de pesquisas previamente desenvolvidas sobre o tema, quanto nos 

procedimentos de organização de dados e nas análises.  

A pesquisa teve como natureza procedimental a pesquisa exploratória, organizando 

dados a partir de fontes secundárias: documentos e manifestações dos Agentes Indígenas e de 

suas organizações constituídas para fazer frente ao Estado e garantir seus Direitos, documentos 

de agentes estatais e não estatais que relatam impactos socioambientais em suas ações ou de 

outros grupos.  

Esta tese tem como objetivo central: Compreender como os impactos de 

empreendimentos de escala local, regional, nacional e internacional se efetivam e em qual 

gravidade nas organizações, territórios e estrutura dos povos indígenas na cidade de Porto 

Velho, Rondônia, bem como, compreender como os impactos de empreendimentos - de vários 

portes e escalas - se efetivam (como ocorrem, desde as políticas de planejamento, financiamento 

até implantação) nas organizações, territórios e estruturas de povos indígenas na cidade de Porto 

Velho, Rondônia, considerando a multiplicidade de agentes, de escalas e das formas do 

impacto, visando compreender como tais ações se desenvolvem, quais riscos e vulnerabilidades 

criam ou intensificam e quais são as formas de resistência tanto de agentes indígenas quanto 

não indígenas.  

Na análise de escalas, debatida por Carlos Brandão (2012) no que tange a outros 

contextos territoriais, nos orienta para compreender não apenas os impactos e resistências a 

partir de contextos nacionais ou locais, mas como se inter-relacionam tais ações. Nesta inter-

relação algumas categorias surgem: Capital, divisão internacional do trabalho, ambientalismo 

ou discurso ambiental, projetos de desenvolvimento, indigenismo estatal, projetos de 

colonização e ocupação da Amazônia, dentre outros que são debatidos tanto no corpo teórico 

da tese quanto nas análises do contexto social observado.  
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Por ambientalismo ou discurso ambiental compreendemos como ações que tenham 

objetivo voltado para a preservação ambiental que façam contraposição ao modelo exploratório 

expansivo que se estabelece na Amazônia. O indigenismo estatal é relação do Estado com as 

populações indígenas, o presente estudo centra-se na validação, aplicabilidade e ineficiência de 

uma ação positiva deste indigenismo.  

A intenção da análise em escalas é compreender de que forma se estabelecem conexões 

entre impactos e resistências e como tais conexões nos permitem perceber o fenômeno do 

desenvolvimento na Amazônia enquanto elemento predatório biológica e etnicamente falando 

e que privilegia a manutenção de elites político-econômicas rurais e urbanas, concentrando-se 

numa perspectiva eurocêntrica e colonizadora. 

Como objetivos específicos desta pesquisa, temos: Debater a conceitualização de 

desenvolvimento, sustentabilidade e políticas públicas a partir das múltiplas perspectivas, dos 

povos indígenas, dos agentes estatais e privados com relação aos empreendimentos que 

impactam nas terras e organizações indígenas,  compreender, em suas escalas e divisões do 

poder, os impactos causados, processos de compensação e reorganização dos povos Karipuna, 

Karitiana e Cassupá/Salamãi1, dialogando com a documentação disposta pelas organizações 

privadas e públicas envolvidas e relacionado à narrativa de agentes públicos e privados 

envolvidos e verificar as ações de resistência e reorganização dos povos indígenas frente aos 

impactos causados pelos empreendimentos de diversos níveis e origens em suas terras. Estes 

objetivos são buscados tanto na produção científica já existente quanto no contato com os 

documentos organizados e analisados.  

O primeiro recorte da pesquisa, já apresentado no objetivo, versa sobre Porto Velho, 

Rondônia, é de natureza geográfica-espacial e ao mesmo tempo relacionado a grandes 

empreendimentos recentes (as UHE de Jirau e Santo Antônio) e a políticas nacionais e 

internacionais de desenvolvimento (PAC e IIRSA). Segundo recorte diz respeito às populações 

indígenas que serão analisadas, os Karipuna, Karitiana e os Kassupá (Cassupá). O terceiro 

recorte disserta exatamente sobre as resistências dos povos indígenas que não são, nem nunca 

foram, agentes passivos em suas histórias.  

As justificativas para o desenvolvimento deste trabalho se intercalam na possibilidade 

de ampliar o diálogo entre a Universidade, principalmente a produção de conhecimento 

 
1 Os povos Cassupá e Salamãi foram organizados pelo SPI dentro dos mesmos espaços e no processo de migração 

e auto organização para resistir a estes processos passaram a agir de forma coletiva, além de ocupar os mesmos 

espaços. Para saber mais recomendo a dissertação de Eliaquim Timóteo da Cunha (2016) e a monografia da Márcia 

Mura (2005).  
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científico através das teses e dissertações e outros setores da sociedade com vistas a produzir, a 

partir da lógica científica, subsídios e diálogos sobre os temas debatidos por suas ações. 

Ainda ponto de vista político, esta tese debate as interconexões e as divisões do poder 

estrutural na Amazônia, se associando com o momento de expansão de projetos de 

infraestrutura de larga e curta escala, seus impactos socioambientais na Amazônia e os projetos 

coletivos de (re)existência física e espiritual dos povos indígenas, partindo do pressuposto de 

que as Terras Indígenas são espaços ainda não ocupados pelos projetos do Estado e pelo 

mercado,  este último amplamente financiado pelo capital estrangeiro é nacional, com clara 

necessidade de expandir fronteiras para garantir o crescimento econômico, a governabilidade e 

o contínuo acúmulo de riquezas no país.   

Certamente é preciso partir do pressuposto de que os grandes projetos infraestruturas 

são ampliadores de espaços vazios - de poder e operacionalidade - que potencializam impactos 

causados por agentes menores como madeireiros e biopiratas.  

A presente tese tem cinco capítulos. O primeiro capítulo é o “Teórico metodológico” 

com duplo objetivo: apresentar quais conceitos se constituem na base para a organização e 

interpretação dos dados e como foram desenvolvidos e aplicados os procedimentos 

metodológicos. Para organização dos documentos foi utilizada Análise de Conteúdo a partir da 

perspectiva de Bardin (2016), de forma que os critérios de pré-análise, organização do corpus 

e interpretação do material foram aplicados considerando os procedimentos propostos pela 

autora. As informações coletadas nos documentos foram organizadas e tratadas a partir de três 

categorias centrais: agentes do impacto, formas do impacto e escalas do impacto.  

Enquanto agentes do impacto teremos três subcategorias: público (Estado, seus 

agentes e órgãos), privado e de resistência (indígenas e grupos de apoio em geral). Com relação 

às escalas do impacto teremos quatro subcategorias (local, regional, nacional e internacional) 

partindo da perspectiva teórico-metodológica do professor Carlos Brandão (2012) no que tange 

a perceber como as ações impactam em escalas diferentes, sendo importante elemento para 

compreender como os projetos de desenvolvimento (em escala nacional ou internacional, por 

exemplo), de governabilidade, de exploração privada e pública de recursos naturais, impactam 

nas terras indígenas em Rondônia (escala local).  

Por fim faremos uma análise das formas do impacto e principalmente como os mesmos 

causam riscos e vulnerabilidades para os impactados. Importante frisar que a tese tem como 

foco justamente esta relação entre projetos e seus impactos em diferentes escalas.  
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No segundo capítulo é debatido o conceito de Desenvolvimento e colonialidade, sendo 

importante um debate sobre o conceito que orienta as discussões do Programa de Pós-

Graduação onde esta tese é desenvolvida ao passo que, em linhas gerais, tal conceito é um dos 

grandes causadores de impactos em terras indígenas, em muitos discursos, oficiais ou não, o 

desenvolvimento/progresso são utilizados como formas de permitir o processo de civilização 

dos povos e mercantilização de terras ditas “não ocupadas”.  

Neste mesmo capítulo se debate a questão do colonialismo e território (pois o 

desenvolvimento e seus projetos e impactos em maior ou menor escala se materializam no 

território), desenvolvimento e necropolítica (pois a busca pelo desenvolvimento institucionaliza 

a morte, cria inimigos e espaços de exceção). Por fim, pretendemos apresentar como tais 

necropolíticas se manifestam na região Amazônica e suas populações tradicionais, 

aproximando o discurso teórico da “vida vivida”. 

No terceiro capítulo é realizado um debate sobre a relação Estado e povos indígenas. 

Na construção de tal capítulo utilizamos de uma revisão por simples associação, ou seja, por 

aproximação de temas entre textos e chegamos às seguintes conclusões: (1) os macroprojetos 

para o desenvolvimento são implementados pelo Estado, sendo os microprojetos (macro e 

micro são definidos em escala e duração) decorrências destas ações de escalas maiores e 

geralmente aplicados por agentes privados, (2) é o Estado que vai, por ação direta ou 

desassistência, promover os impactos em terras e populações indígenas, especialmente no 

Brasil, onde a questão indígena sempre é atrelada a questão territorial e de ocupação mercantil 

deste e (3) é o Estado o agente que vai promover a inter-relação entre escalas (local, regional, 

nacional, internacional) justamente por ser a entidade responsável pelas políticas 

desenvolvimentistas e indigenistas oficiais, estando sempre na iminência de adotar postura 

favorável a um ou a outro grupo envolvido no processo. Algumas dessas conclusões são testadas 

em Rondônia e são incluídas no rol de perspectivas sobre o Estado e populações tradicionais na 

região. 

Para debater tais pressupostos e alcançar o objetivo secundário que versa diretamente 

sobre isto, no capítulo três foi realizada uma análise da relação Estado/Indígenas no período do 

Brasil império a partir da leitura de Manuela Carneiro da Cunha (1992), do início do século XX 

até o período da ditadura militar a partir da análise do Relatório Figueiredo (1967), no período 

da ditadura militar a partir do Relatório da Comissão da Verdade (KEHL, 2014), do período da 

reabertura principalmente a partir de CIMI (2018) e no período dos governos Lula-Dilma e o 
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pós-golpe primariamente a partir da tese de Ivan Stibich (2019). Em todos os momentos 

destacados outros textos foram utilizados para ampliar o debate.  

No quarto capítulo se debate a expansão de fronteiras do capitalismo em Rondônia. 

Tal capítulo se relaciona com o segundo e terceiro objetivos secundários desta tese, ou seja, 

busca compreender como os fenômenos debatidos no primeiro e segundo capítulo 

(desenvolvimento/Estado/indígenas) se expandem/concretizam em Rondônia. Neste capítulo 

específico não foi feita uma revisão bibliográfica por livre associação, mas sim uma revisão 

bibliográfica sistematizada onde palavras-chave foram utilizadas na seleção de textos, com 

leitura de resumos e seleção do corpus final que foi lido e analisado.  

Após a organização (detalhada no capítulo) os textos foram organizados e analisados 

em três subgrupos, os que dissertam sobre grupos específicos (Cassupá, Karitiana, Puruborá, 

Juruá, Arikemes, dentre outros), os que dissertam sobre políticas públicas em maior amplitude 

(nacionais, regionais, locais) e salientam os processos históricos de ocupação da região 

Amazônica e os que descrevem as políticas territoriais e as relações de poder estatal e povos 

indígenas em Rondônia de forma mais contemporânea. Acredita-se que com este método de 

coleta de trabalhos se tem uma visão panorâmica do processo (por envolver uma gama maior 

de autores/instituições) e se torna possível desenhar como tal relação é percebida na academia.  

No quinto capítulo, se inicia a análise do corpus documental constituído a partir dos 

critérios expostos no capítulo um. Com o título “Os que falam”: Análise do Conteúdo de 

documentos acerca da relação Estado e povos indígenas em Rondônia” objetiva responder aos 

objetivos do projeto, especialmente o geral. A partir da análise desses documentos e 

considerando enquanto categorias os agentes, das formas e da escala dos impactos se intenciona 

compreender estas relações, violências e resistências que são causadas para as populações 

indígenas frente ao avanço de projetos desenvolvimentistas e ações de outros agentes 

privados/estatais nos territórios que ocupam.  

Após organização e análise dos dados dos documentos, as categorias que aglutinam 

impactos, suas naturezas e origens foram: Precarização dos órgãos de fiscalização, Violências 

físicas, psicológicas, assassinatos e outras, Saúde, educação, alimentação e moradia, Ação 

política e econômica, Desmatamento, invasões, garimpo e grilagem, Estradas e rodovias, 

Empreendimentos Hidrelétricos e Ações de resistência. As análises foram feitas a partir destas 

categorias e relações entre as mesmas, considerando impactos, agentes e dimensões. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo pretende-se apresentar os procedimentos e orientações metodológicas 

para a prospecção de dados e construção de informações analisadas no decorrer da pesquisa. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois lida diretamente com as informações discursivas 

retiradas dos documentos organizados e analisados, onde há uma relação entre pesquisador, 

agentes e impactados que extrapolam ou dialogam menos densamente com a questão de 

tradução por números. Com relação aos objetivos, esta pesquisa é caracterizada enquanto 

explicativa, pois pretende identificar fatores que expressam e elucidem as formas e as relações 

entre agentes/escalas que impactam em terras indígenas de Rondônia. 

Em relação ao tipo da pesquisa com relação aos procedimentos a mesma é do tipo 

documental, pois analisamos relatórios, atas de reunião, legislações, matérias jornalísticas e 

outros que ainda não sofreram nenhum tipo de tratamento ou organização analítica. Os dados 

serão secundários, considerando que a redação documental não é considerada a prática social 

em sí, mas já uma organização de grupos ou agentes sociais para expressar uma ação coletiva 

e, a partir desta perspectiva, todas as pesquisas com este procedimento são de dados secundários 

(GEERTZ, 2008).  

O universo desta pesquisa é composto por agentes causadores e resistentes aos 

impactos em terras indígenas em Rondônia e como afunilamento deste temos como amostra 

documentos coletados principalmente das organizações: Conselho Indigenista Missionário, 

Comissão Pastoral da Terra, Instituto SocioAmbiental, Consório Madeira Energia S.A, 

Fundação Nacional do Ìndio, Kanindé Socioambiental, Ministério Público Federal e Grupo de 

Trabalho Amazônico Rondônia e outras que participam de forma dialogada ou transversal dos 

documentos compilados.  

Para a prospecção de dados se fará uso da Análise de conteúdo (BARDIN, 2016), 

porque a análise do conteúdo auxiliou na organização e análise do extenso corpus de 

documentos para descrever as formas e os impactos das interferências dentro das terras 

indígenas em sua complexa inter-relação.  

Com relação ao tipo de análise dos dados esta pesquisa é prescritiva, pois intenciona 

se aproximar das consequências tomadas pelos agentes sociais nas ações de impacto e 

resistência em Terras Indígenas de Rondônia, além disto a análise prescritiva permite ao 

pesquisador apontar caminhos à serem trilhados para se aprimorar o processo estudado, no caso 
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deste trabalho diminuir ou mitigar impactos socioambientais e étnicos, o que será feito no 

decorrer do texto e com mais ênfase na seção “Conclusão” deste texto.  

Partindo do pressuposto que nosso objetivo geral é “Compreender como os impactos 

de empreendimentos de escala local, regional, nacional e internacional se efetivam e em qual 

gravidade nas organizações, territórios e estrutura dos povos indígenas na cidade de Porto 

Velho, Rondônia” iremos perpassar pelas fases da análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2016) considerando que tal organização e análise tem como foco final a resposta desta 

intencionalidade inicial.  

De forma complementar, foi utilizado a revisão por livre associação, onde textos são 

utilizados em uma revisão bibliográfica a partir da leitura, confluência e escolha livre do autor 

e a revisão sistemática, onde textos são escolhidos a partir de elementos pré-definidos, no caso 

específico, utilização de palavras-chave, leitura de títulos e resumos, possibilitando a seleção 

de textos que se relacionam com o tema da pesquisa. Nos capítulos dois e três foi utilizada a 

livre associação e no capítulo quatro a revisão bibliométrica, neste foram definidos as métricas 

de pesquisa e os resultados encontrados. 

Esta pesquisa parte da intencionalidade de compreender os processos de impactos e 

resistências dos povos indígenas no que tange ao processo de integralização dos seus territórios 

a modelos produtivos exógenos as suas culturas tradicionais, organizando ações complexas e 

silenciadas por aparelhos sociais, de forma clara e objetiva debatendo tal complexidade e ação 

política a partir do dito e da relação dos conteúdos dos documentos com demais documentos e 

reflexões prático-teóricas que forem sintetizadas pelo pesquisador.   

As áreas de destaque no estudo foram as Terras Indígenas Karipuna e Karitiana e a 

Reserva Indígena Cassupá, de forma transversal foram abarcadas outros territórios indígenas 

ao passo que os documentos apresentam impactos, riscos e vulnerabilidades nas mesmas e são 

vistas como repetições de ações que impactam nas áreas de destaque. Essas áreas de destaque 

foram escolhidas por serem consideradas atingidas pela construção das UHE do Complexo do 

Madeira.  

 

1.1 Dificuldades da Pesquisa 

 

Do contexto de produção desta tese é importante destacar que a intenção inicial era 

desenvolver pesquisa de campo para dialogar com agentes sociais tanto indígenas quanto não 

indígenas. Entretanto, pela questão da pandemia causada pela COVID-19 e após qualificação 
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de parte deste texto ficou decidido que as análises seriam feitas a partir de documentos cedidos 

pelas organizações públicas e privadas, assim como aqueles que são públicos e/ou acessados 

pela Lei de Acesso à Informação.  

Mesmo com o distanciamento oficial dos agentes indígenas e não indígenas pela 

formalidade do método, os contatos foram realizados na coleta de documentos e percepções do 

pesquisador estão dispostas neste trabalho. Entendemos também que facilitar ou dificultar 

acesso a documentos é parte da postura política dos interpelados, tanto pela organização interna 

das entidades a que estão ligados quanto a própria ação agir sobre territórios indígenas. Nos 

primeiros vinte dias de Janeiro de 2021 o estado de Rondônia entrou em novas medidas 

restritivas graças ao aumento de casos é uma possível crise no sistema de saúde estadual - 

observando-se os recursos disponíveis e o caso do caos da cidade de Manaus, Amazonas, sendo 

assim impossibilitado uma continuidade do levantamento de dados por parte do pesquisador, 

que só foi retomado em Fevereiro do mesmo ano em nova incursão à Kanindé.  

Outra dificuldade encontrada durante a pesquisa foi em relação ao contato com a 

FUNAI em Rondônia, sendo tal dificuldade também relatada pela equipe antropológica do MPF 

(2019). Entramos em contato com a FUNAI em Rondônia em contato direto com vários 

funcionários do órgão, por fim fomos orientados a encaminhar documento para o Coordenador 

Regional da FUNAI para que após abertura de processo no SEI tivéssemos uma resposta dos 

documentos que solicitámos, o que foi feito. No dia 20 de setembro de 2020 foi enviado para o 

Senhor Claudionor Serafim um requerimento de documentos para pesquisa científica, onde 

neste documento fora solicitado “com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527), 

solicitar a Vossa Excelência os relatórios de gestão desta Coordenação Regional dos anos 2008 

a 2018”. No dia 14 de outubro de 2020 fora encaminhado como resposta o “Ofício Nº 

35/2020/Segat - CR-JPR/DIT - CR-JPR/CR-JPR/FUNAI”, onde é apresentado como resposta: 

 

A Fundação Nacional do Índio disponibiliza os Relatórios Anuais de Gestão, 

relacionados ao exercício de cada ano, apresentado aos órgãos de controle interno e 

externos e a sociedade como prestação de contas anual os quais se se encontram 

disponíveis no site da FUNAI no endereço http://funai.gov.br/index.php/relatorio-

anual-de-gestao. Os referidos relatórios abrangem todas as Unidades gestoras sendo 

esta a CR/JPR   Nº. UG 190004 Coordenação Regional Ji-Paraná RO CNPJ 

00.059.311/0020-99.  
  

Tais dificuldades são importantes para compreendermos o desafio de se fazer pesquisa 

sobre a questão indígena em Rondônia tendo documentos como base de análise. Sendo os 

documentos oficiais elemento fundamental para compreender a história recente do indigenismo 
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no estado, o acesso a tais informações deveria ser priorizado no banco de dados dos órgãos. 

Assim como a equipe antropológica do MPF (2019) relata o descaso com os documentos na 

FUNAI Rondônia, destacamos também que o antropólogo Eliaquim Timóteo da Cunha em sua 

dissertação (2016) e em conversas (o mesmo é meu contemporâneo de formação em Ciências 

Sociais) o mesmo informa tal dificuldade em acessar documentos para sua pesquisa. Nos 

relatórios da FUNAI da escala nacional (2008-2018) é apontado que falta ao órgão recursos 

para gerenciamento de documentos e informações sobre a ação e história do mesmo, assim 

sendo, acreditamos que a precarização tende a intensificar este cenário que se consolida também 

como um impacto contra os povos indígenas.  

 

1.2 primeira fase: Campo, coleta e tratamento inicial dos documentos 

 

O trabalho de campo desta pesquisa foi encurtado inicialmente por questões da própria 

formação de contextos não controlados pelo pesquisador, pela pandemia do novo coronavírus 

em 2020-2021 - quando escrevo pela primeira vez esta parte do texto, início de 2021, não tenho 

ainda a dimensão desta pandemia, é esperado que a mesma se encerre ou diminua com a 

democratização da vacina - que levou à necessidade de isolamento social pela população 

mundial. Por questões de saúde individual e coletiva foi escolhido tanto por pesquisador e 

orientador a ação de não realizar muitas incursões de campo nesta etapa da pesquisa. Tal 

decisão, validada por parte da banca de qualificação - que ocorreu em meio a pandemia e 

isolamento social virtualmente - levou a confirmação de que a verificação da hipótese e 

realização do objetivo da pesquisa caminharia a partir da análise documental.  

A possibilidade de trabalhar diretamente com as populações indígenas foi descartada 

já na aprovação do projeto por banca interna do PGDRA e o recorte se orientou para as políticas 

públicas e ações que se desenrolam publicamente por indígenas, apoiadores e agentes privados 

causadores de impactos a partir de documentos organizados e/ou publicados, sendo a análise 

do conteúdo o método associado para interpretação. 

Para a compilação de documentos foi realizado contato virtual e presencial com 

agentes causadores/resistentes aos impactos em terras indígenas com coleta de uma carta de 

autorização para levantamento documental nas mesmas não sendo realizadas entrevistas 

formais que serão transcritas para este trabalho. Todavia o contato com os agentes no dia a dia 

das instituições foi fundamental para a compreensão da clara divisão de intencionalidade dos 
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usos da terra, da valorização da cultura do outro e da necessidade de se manter alianças para 

um bem comum.  

O contato com os agentes que contribuíram para a construção do corpus documental 

se deu durante os anos de 2019 a 2021 a partir de troca de e-mails, ligações, conversas por 

aplicativo, solicitações via SEI e presencialmente com mais ocorrências em reuniões de grupo 

de pesquisa da Universidade Federal de Rondônia (GPERS), na FUNAI Porto Velho e na 

Kanindé, eventualmente estive presente em todas as instituições contatadas. O anonimato dos 

contatos realizados será mantido, em observância ao artigo 1º da Resolução 510 CNS de 2016. 

Neste processo foram compilados documentos que fazem parte do rol inicial da pesquisa. 

Pretende-se a seguir apontar como é feita a organização dos mesmos a partir dos procedimentos 

da análise de conteúdo.  

 

1.3 Levantamento e Organização do Corpus Documental 

 

A análise de conteúdo inicia suas tratativas metodológicas da organização dos 

documentos coletados, onde a partir de elementos de aproximação com vistas a facilitar a 

execução da análise do que está disposto nos documentos, potencializando a sistematização das 

tessituras discursivas. Segundo Bardin (2016) são três as fases da análise de conteúdo, que 

iremos detalhar abaixo, já no contexto desta pesquisa.  

A primeira etapa é chamada de pré-análise, ou seja, a organização inicial dos 

documentos que passa pela coleta desses e excluir aqueles que não comporão o rol de 

documentos analisados, sempre partindo do objetivo da pesquisa. Tendo como objetivo geral 

em foco, partiremos do pressuposto que se torna necessário elencar documentos que permitam 

estabelecer as conexões entre as escalas, empreendimentos e os territórios indígenas. Assim, 

definimos como categorias de documentos: 

 

Quadro 1 – Categorização dos documentos 

Categoria dos documentos 

I 

Mapas sobre as terras indígenas evidenciando desmatamento (entendendo seus efeitos 

secundários sobre o meio ambiente e sociedades), cobertura vegetal de nascentes de 

águas, foco de incêndio e invasões. 

II 

Documentos de domínio público solicitados aos órgãos públicos sobre desmatamento, 

invasões e impactos outros que não corram em segredo de justiça. Incluímos como 

órgãos: FUNAI, IDARON, Ministério Público Federal, ANEEL, dentre outros. 
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II

I 

Documentos solicitados e de acesso público para via de pesquisa de agentes não-estatais 

ligados ao movimento de impacto-resistência nas terras indígenas como o CIMI, ISA, 

Associação Kanindé, Associações indígenas, EIA/RIMA de empreendimentos, dentre 

outros.  

Fonte: O autor (2021). 

 

Quadro 2 – Corpus total de documentos classificados por categoria 

Categoria Tipo Descrição da amostra documental por tipo 
Corpus 

Total 

1 
Mapas e 

gráficos 

Mapa desmatamento terra indigena Karipuna 2008 
Mapa desmatamento terra indígena Karipuna 2018 
Mapa desmatamento terra indígena Karitiana 2008 
Mapa desmatamento terra indígena Karitiana 2018 
Gráfico desmatamento 2008 a 2018 Karitiana 
Mapa Produção energética região de Porto Velho 2018 
Mapa de Pressão Mineral região de Porto Velho 2018 
Mapa da malha viária região de Porto Velho 2008 
Mapa da malha viária região de Porto Velho 2018 
Mapa do Distrito Indígena Cassupá-Salamãi 

09 

2 

Documentos 

de domínio 

público 

solicitados aos 

orgãos 

Estaduais, 

Federais e 

Organizações 

Não-

Governamenta

is 

2.1 Plano de Controle Ambiental BR 429/RO - volume 2 , 2008 
2.2 Massacres do Povo Oro Uin - Ano N/I 
2.3 Reunião entre povos indígenas CInta Larga e Parecis, 

FUNAI (Guajará Mirim e Cuiabá) é o MPF sede Ji Paraná - Ata 

de reunião - 2016 
2.4 Email “A reestruturação da FUNAI: Promessa do Caos” 

2009  
2.5 Relatório de fiscalização na terra indígena Karitiana 2000 
2.6 Relatório de fiscalização na terra indígena Karipuna 2001 
2.7 Relatório de fiscalização na terra indígena Uru Eu Wau Wau 

2000 
2.8 relatório de denúncia - INSTITUTO DE PESQUISA EM 

DEFESA DA IDENTIDADE AMAZÔNICA - INDIA 2002 
2.9 Doc do GTA - grupo de trabalho amazônico: o crime 

organziado e o terrorismo ambiental em áreas protegidas de 

Rondônia 2007 
2.10 Relatório da expedição estação ecológica Mujica Nava/Serra dos 

3 irmãos - levantamento da área de ocupação de índios isolados 

(FUNAI, KANINDÉ) 2009 
2.11 Ata de reunião do dia 18 de agosto de 2016 sobre vigilância da TI 

Igarapé Lourdes 2016 
2.12 Projeto Madeira Santo Antônio - A qualidade dos Estudos 

Ambientais frente à leitura inconsistente da IRN 2008 
2.13 Relatório de participação da sociedade civil nas audiências 

públicas de discussão da viabilidade das UHE do Rio Madeira - GTA 

2006 
2.14 Solicitação de esclarecimentos e providências onde for possível - 

para a o MPF Ji Paraná de funcionário da FUNAI 2011 
2.15 relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e 

social do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari 2011 
2.16 Estudos de impacto dos povos indígenas ao longo da BR 429 - 

trecho Alvorada do Oeste, Costa Marques (RO) 2008 
2.17 ESTUDO SOCIOECONÔMICO SOBRE AS TERRAS E POVOS 

INDÍGENAS SITUADOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DOS 

39 
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EMPREENDIMENTOS DO RIO MADEIRA (UHEs JIRAU e 

SANTO ANTÔNIO) 2005 
2.18 Ação civil pública 2007.41.00.001160-0 - MPF 2007 
2.19 Estudos de impacto dos povos indígenas ao longo da BR 429 - 

trecho alvorada do Oeste Costa Marques, RO - Natureza Consultoria 

2008 
2.20 Documento Áreas Protegidas de Rondônia de Ivaneide 

Bandeira Cardozo 2013 
2.21 Revisão do Projeto Básico Ambiental Componente 

indígena - Área de influência UHE Santo Antonio povos 

indígenas karitiana, karipuna RO- BRAsil 2013 
2.22 1.31.000.001373/2019-94 - PA volume I - 2019, contendo: 
2.23 Despacho saneador 362/2018 
2.24 Pedido de Tutela de Emergência - Ameaça de genocídio no 

território indígena Karipuna, de 2017, ação movida contra a SAE 

energia 
2.25 Procedimento 1.31.000.001373/2019-94, Documento 8, 

Página 1 - Memória de reunião 
2.26 PARECER TÉCNICO Nº 2355/2019-SPPEA/CNP/ANPA 
2.27 LAUDO TÉCNICO Nº 447/2018-

SPPEA/CNP/ANPA/DPA 
2.28 PARECER TÉCNICO Nº 188/2020 /SPPEA 
2. 29 DESPACHO no PA nº 1.31.000.001373/2019-94 e IC nº 

1.31.000.000701/2012-69 
2.30 Procedimento 1.31.000.001373/2019-94, Documento 

38.17, Página 3: 
2.31 PA n.º 1.31.000.001373/2019-94 - Despacho de 

Prorrogação” 
2.32 1.31.000.000848/2013-30 - ESBR e suas compensações aos 

povos indígenas atingidos pelo empreendimento, contendo:  
2.33 431-2015/GAB PRO3  MPF 2015 
2. 34 doc. IT/EM 1618-2015 ESBR 2015 
2.35 Procedimento 1.31.000.000848/2013-30, Documento 21, 

Página 1, Memória de Reunião 
2.36 Procedimento 1.31.000.000848/2013-30, Documento 40, 

Página 1, Memória de Reunião do MPF, CIMI e lideranças 

Kaxarari 
2.37 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS POVOS 

INDÍGENAS CASSUPÁ E SALAMÃI, NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO PORTO VELHO, 

RONDÔNIA - Vol. 1 
2.38 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS POVOS 

INDÍGENAS CASSUPÁ E SALAMÃI, NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO PORTO VELHO, 

RONDÔNIA - Vol. 2 
2.39 PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS POVOS 

INDÍGENAS CASSUPÁ E SALAMÃI, NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO PORTO VELHO, 

RONDÔNIA - Vol. 3 

3 

Documentos 

de domínio 

público 

encontrados 

na rede 

mundial de 

computadores 
 

3.1 Relatório de Gestão da FUNAI 2008 
3.2 Relatório de Gestão da FUNAI 2009 
3.3 Relatório de Gestão da FUNAI 2010 
3.4 Relatório de Gestão da FUNAI 2011 
3.5 Relatório de Gestão da FUNAI 2012 
3.6 Relatório de Gestão da FUNAI 2013 
3.7 Relatório de Gestão da FUNAI 2014 
3.8 Relatório de Gestão da FUNAI 2015 
3.9 Relatório de Gestão da FUNAI 2016 
3.10 Relatório de Gestão da FUNAI 2017 

47 
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3.11 Relatório de Gestão da FUNAI 2018 
3.12 Relatório da Violência no Campo CPT 2008 
3.13 Relatório da Violência no Campo CPT 2009 
3.14 Relatório da Violência no Campo CPT 2010 
3.15 Relatório da Violência no Campo CPT 2011 
3.16 Relatório da Violência no Campo CPT 2012 
3.17 Relatório da Violência no Campo CPT 2013 
3.18 Relatório da Violência no Campo CPT 2014 
3.19 Relatório da Violência no Campo CPT 2015 
3.21 Relatório da Violência no Campo CPT 2016 
3.22 Relatório da Violência no Campo CPT 2017 
3.23 Relatório da Violência no Campo CPT 2018 
3.24 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2008 
3.25 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2009 
3.26 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2010 
3.27 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2011 
3.28 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2012 
3.29 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2013 
3.30 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2014 
3.31 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2015 
3.32 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2016 
3.33 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2017 
3.34 Violência contra os povos indígenas no Brasil CIMI 2018 
3.35 Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Meio 

Ambiente, Violações de Direitos UHE Madeira - Plataforma 

Dhesca Brasil 
3.36 Ameaça e Pressão de Desmatamento em áreas protegidas - 

Imazon 2016 
3.37 Ameaça e Pressão de Desmatamento em áreas protegidas - 

Imazon 2017 
3.38 Ameaça e Pressão de Desmatamento em áreas protegidas - 

Imazon 2018(1) 
3.39 Ameaça e Pressão de Desmatamento em áreas protegidas - 

Imazon 2018 (2) 
3.40 Congresso anti-indígena CIMI 2018 
3.41 Projeto de Lei 490 de 2007 Congresso Nacional 
3.42 Projeto de Lei 191 de 2020 Congresso Nacional 
3.43 A Batalha de Humaitá, apublica, 2014 
3.44 Pauta Positiva BIÊNIO 2016-2017 Frente Parlamentar 

Agropecuária 
3.45 Plano Plurianual (2008-2011) FUNAI 
3.46 Relatório Figueiredo, Brasil, 2013 
3.47 PAC RONDÔNIA, Brasil, 2013 

Total do Corpus Documental Analisado 95 

Fonte: O autor (2021). * Todos os documentos estarão com as referências na íntegra nas referências da 

tese. 

 

Há o recorte temporal que nesta pesquisa se estabelece entre 2008 e 2018, assim 

documentos que falem sobre impactos em momentos anteriores a este serão desconsiderados 

para a análise geral do trabalho - enquanto elementos estruturantes da natureza dos impactos - 

mas não serão considerados na análise da construção do contexto histórico-social do que se 

pretende analisar. No quadro acima documentos marcados com (*) foram lidos e analisados 



31 

 

 

para compreensão do contexto anterior ao recorte estabelecido, mas não enquadrados nos 

procedimentos totais.  

A esta organização e seleção de documentos Bardin (2016) chama de criação do 

corpus, tendo algumas regras que se impõem sobre os critérios de inclusão e exclusão: a da 

exaustividade que é considerar como incluso todos os documentos que se encaixem nos critérios 

de seleção, se pautando na não seletividade, e a regra da representatividade quando há um 

grande número de documentos emitidos a partir do mesmo órgão/entidade/sujeito e neste caso 

se necessita criar uma representação de documentos que irão, por generalização, representar os 

demais emitidos. Há também a regra da homogeneidade, onde os documentos obedecem aos 

critérios de escolha e se aproximam em si e por último a regra da pertinência onde é verificada 

a qualidade e pertinência do documento a análise.  

 

 1.4 Procedimentos de Exploração do Material 

 

A segunda etapa é da organização que passa pela criação de descritores que possam 

unir ou aproximar documentos, além de um tratamento físico dos mesmos: os documentos 

selecionados por conteúdo, as notícias organizadas em quadros analíticos. Por fim a criação de 

um código específico para análise desses documentos, chamado por Bardin (2016) de regras de 

categorização ou codificação. Como objetivamos compreender a força causal dos impactos em 

terras indígenas nesta pesquisa, foram definidos como elementos do código de categorização: 

 

Quadro 3 – Categorias primárias de análise  

Agentes do Impacto Estatal, Privado, Indígena, Apoiadores dos povos indígenas não-estatais 

Escala do Impacto Local, regional, nacional, internacional. 

Formas do impacto 
Ambiental, violência simbólica, violência física, migração forçada, na 

economia, educação/saúde, desvio de água, ocupação de agentes 

endógenos, desmatamento, extração ilegal de minérios, biopirataria (...) 

Fonte: O autor (2019).  

 

Assim, serão analisados os documentos elencados no corpus a partir das categorias 

destacadas no quadro acima. Os textos foram lidos primariamente e então trechos destacados a 

partir dos critérios definidos. Os documentos serão organizados em unidades de registro ano de 

publicação e recorte do texto e posteriormente agrupadas em categorias, permitindo inferências 

por parte do pesquisador. Assim, se pretende que os documentos e o sentido de suas falas sejam 
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analisados não apenas individualmente, mas a partir dos conjuntos construídos a partir das 

categorias. Os quadros possuem uniformemente a organização abaixo: 

 

Quadro 4 – Padrão de organização de quadros de análise 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Lo

c 
Reg Nac Int 

        

 Fonte: O autor (2021). 

 

A coluna “relatante” irá explicitar o agente que faz o relato, considerando a questão de 

ética em pesquisa iremos atribuir códigos aos que possuírem nomes que identifiquem indígenas 

e não indígenas. Na coluna "descrição" serão apontados os fatos do impacto de forma sucinta, 

já na coluna “agente” será apontado o causador/motivador inicial do impacto. Na coluna 

“consequência” iremos abordar os principais riscos, vulnerabilidades e danos causados às 

populações indígenas. Já na coluna “escalas do impacto” iremos identificar a escala do impacto 

em que se concentra a ação e seus agentes.  

 

1.5 Tratamento e interpretação do conteúdo 

 

Após esta organização será realizada a análise do conteúdo. A pesquisa qualitativa aqui 

desenvolvida objetiva relacionar as identidades, os discursos, as ideologias e as representações 

que unem aspectos de entidades dissociadas na imagética social como cultura, sociedade e 

política. Assim, nesta pesquisa se pretende não apenas visualizar de forma clara os conteúdos 

que permeiam as práticas de invasão e resistência às terras indígenas em Rondônia, mas 

buscando entender quais as narrativas que impulsionam as práticas sociais, assim como suas 

origens e reverberações no tecido socioambiental local, regional e nacional. 

A análise do conteúdo, a partir da análise textual, permite a identificação dos elementos 

citados acima, assentando o texto na base social em que o mesmo foi produzido, portanto 

permite a interpretação das realidades sociais, analisando o dito. Questões fundamentais como 

os projetos de desenvolvimento para a Amazônia e seus impactos nas populações tradicionais, 

no equilíbrio socioambiental endógenas e exógenas aos territórios indígenas e outras que 

permeiam este trabalho passam inevitavelmente pelos discursos dos agentes envolvidos e a 

análise destes processos permite compreender as tessituras das práticas sociais envolvidas. É 
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importante salientar que a análise de conteúdo a partir de um recorte temporal e locais de 

enunciação permite identificar as mudanças ou manutenção das ações sociais e suas 

origens/forças causais. 

Importante frisar que as narrativas em geral são considerados “textos” impressos sobre 

o tecido social e que a análise deste trabalho considera tanto as representações dos atores sociais 

tanto quanto as interações entre os mesmos em seus diferentes gêneros 

(documentos/entrevistas) e origens (órgãos públicos/notícias/atas) pois somente nesta interação 

é possível compreender em que contexto se situam os atores que atuam (VAN LEEUWEN, 

2008) e de que forma os textos não apenas representam atores sociais como impactam sobre o 

mundo vivido, justificando ações que estes realizam - como a invasão de terras indígenas e de 

preservação ambiental em nome do “progresso” e desenvolvimento enquanto objetivos de 

sociedades e prosperidades para os indivíduos.  

Sobre o método de análise do conteúdo, é preciso estabelecer uma relação entre os 

objetivos da pesquisa e quais elementos serão tratados/analisados durante a pesquisa, ou seja, 

as questões norteadoras da pesquisa. Temos como objetivo geral e específicos desta pesquisa:  

 

● Compreender como os impactos de empreendimentos de escala local, regional, 

nacional e internacional se efetivam e em qual gravidade nas organizações, territórios e 

estrutura dos povos indígenas na cidade de Porto Velho, Rondônia. (geral). 

● Debater a conceitualização de desenvolvimento, sustentabilidade e políticas 

públicas a partir das múltiplas perspectivas, dos povos indígenas, dos agentes estatais e privados 

com relação aos empreendimentos que impactam nas terras e organizações indígenas. 

(específico I). 

● Compreender, em suas escalas e divisões do poder, os impactos causados, 

processos de compensação e reorganização dos povos Karipuna, Karitiana, Cassupá e Salamãi, 

dialogando com a documentação disposta pelas organizações privadas e públicas envolvidas 

com a fala de agentes públicos e privados envolvidos. (específico II). 

● Verificar as ações de resistência e reorganização dos povos indígenas frente aos 

impactos causados pelos empreendimentos de diversos níveis e origens em suas terras. 

(específico III). 

 

 A partir destes objetivos delimitamos as questões da pesquisa:  
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Quadro 5 – Questões da Pesquisa 

N

º 
Questão: Responde ao objetivo: 

1 
Quais são os impactos mais recorrentes nas terras 

indígenas em Rondônia? 
Geral 

2 
Como esses impactos se inter relacionam nas escalas 

regionais, nacionais e internacionais? 
Geral 

3 
Como os povos indígenas, o Estado e agentes que 

circundam a questão definem desenvolvimento? 
Específico I 

4 O que são impactos, impactos diretos e indiretos? Específico I 

4 
Quais são as forças causais dos impactos nas terras 

indígenas analisadas?  
Específico II 

5 
Quais são as principais formas de resistência empregadas 

pelos povos indígenas analisados? 
Específico III 

Fonte: O autor (2021). 

 

Os documentos serão organizados a partir das categorias destacadas, tendo como base 

as categorias agente, escalas e formas do impacto (riscos e vulnerabilidades). Nas subseções 

abaixo iremos apresentar nossa perspectiva de cada uma das categorias que irão organizar o 

corpus documental e nossos critérios de análise.  

 

1.5.1 Agentes do Impacto: Representando Atores Sociais  

 

Nesta subseção da descrição da metodologia aplicada nesta pesquisa utilizaremos 

principalmente as reflexões de Van Leeuwen (2008). Partimos do pressuposto que os agentes 

sociais envolvidos são atores sociais que a partir de perspectivas ideológicas e representações 

históricas fundamentam seus discursos que, por sua vez, legitimam ações sociais.  

Van Leeuwen (2008) aponta algumas formas de representação de atores sociais nos 

textos, como por exemplo a exclusão, por exemplo a ação de excluir as lideranças indígenas e 

seus assassinatos no Brasil das notícias diárias ou das redes sociais controladas por agentes 

governamentais demonstram uma posição ideológica destes atores no sentido de controlar 

reações populares.  

Citando um exemplo mais local, em uma aula que o pesquisador ministrou sobre 

desenvolvimento e Amazônia para uma turma do curso de Administração reproduzir o 

documentário “Jirau e Santo Antônio: Relatos de uma guerra Amazônica” que fala, dentre 

muitas coisas, da morte da liderança Nilcinha (assassinada na região) e de forma surpresa ouvi 

de alguns alunos que “nunca ouviram falar disto” e que “as Usinas trouxeram apenas benefícios 

às pessoas".  



35 

 

 

A exclusão de atores é preenchida pelo pesquisador a partir de perguntas que buscam 

reconstruir esta realidade suprimida: se alguém foi morto é possível perguntar quem o matou? 

Em quais circunstâncias ocorreu tal morte? Por qual motivo o causador de tal morte foi excluído 

dos documentos? Quais as possíveis motivações? Estas perguntas podem ser dirigidas para 

invasões a territórios, discursos deslegitimadoras, dentre outros exemplos. A exclusão pode ser 

feita por vários motivos, para manter políticas, relações econômicas e/ou outras pressões 

ideológicas e econômicas (VAN LEEUWEN, 2008). 

Outro elemento fundamental da análise aos agentes (atores) é a postura por parte do(s) 

emissor(es) que o texto apresenta, colocando os agentes enquanto passivos ou ativos. Eles 

podem ser representados enquanto agentes ativos ou passivos de acordo com o discurso.  

Segundo Van Leeuwen (2008) a racialização (ou no caso aqui a etnização) são formas 

de tornar passivos os indivíduos nos discursos: os indígenas “são da maneira xis” ou “agem 

desta forma” excluem as peculiaridades e os cotidianos sobre os povos indígenas, por exemplo. 

Não normalmente esses grupos racializados/etnizados/geograficamente situados são ativados 

(deixando de ter condição passiva) nos discursos de acordo com os interesses do emissor do 

discurso: Quando o interesse é discriminar os povos indígenas eles são ativados quando 

cometem crimes, por exemplo, e em textos de origem indígena e indigenista os mesmos são 

ativados quando promovem ações de defesa de suas culturas.  

Outra categoria pertinente aos agentes sociais, que se relaciona com a postura 

passiva/ativa é a generalização e especificação de agentes no discurso: quando desejo agir de 

forma negativa com relação a um certo grupo escolho as palavras de acordo com a intenção 

ideológica: quando falamos de um crime, é o grupo inteiro (os indígenas), quando é uma ação 

social positiva é ato de um indivíduo (o indígena x) ( VAN LEEUWEN, 2008);  a questão aqui 

é entender como os atores sociais são representados pelos discursos. Na generalização os 

indivíduos são agregados, associados ou coletivizados.  

Outra categoria binária é a indeterminação/diferenciação. Na indeterminação eu 

afirmo que “os povos indígenas” sem fazer classificação, como no exemplo na fala de Jair 

Bolsonaro: “Vocês têm terra, bastante terra, vamos usar essa terra” - buscando tornar anônimo 

e ao mesmo tempo generalizar processos, já que nem todos os povos indígenas tem muitas terras 

ou estão “assentados sobre riquezas”. Já no caso da diferenciação destacamos os indivíduos no 

qual queremos ressaltar ações destes agentes. Existem critérios de inclusão, exclusão e 

positivar/negativar uma ideia sobre os indivíduos com o intuito de orientar as ações sociais da 

sociedade.  
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A ação humana é elemento fundamental para compreender os agentes do impacto nesta 

pesquisa:  se estabelece enquanto elemento central da filosofia marxista para compreendermos 

o trabalho e ao mesmo tempo as organizações humanas, é quando a potência humana encontra 

a prática, partindo do pressuposto que os indivíduos são capazes de tomar iniciativas. A ação 

humana se torna então práticas dos sujeitos históricos, é orientada por uma ética coletiva e por 

interesses biológicos inerentes aos animais em geral, onde as decisões são orientadas pela 

ideologia internalizada, por isso a ação é uma concepção da ação humana sobre a história e que 

responde aos interesses ideológicos de uma classe específica.  

Ao mesmo tempo que Leandro Konder (2010) usa como exemplo desta “potência 

colocada em prática” sobre a decisão de um proletário de aderir a uma greve na madrugada o 

mesmo pode ser dito sobre a decisão de um invasor de terras indígenas de passar por lamaçais 

e terrenos escuros para ocupar e explorar criminosamente um território. Aqui temos a 

necessidade da reflexão sobre o Estado - agrupamento de instituições e indivíduos com um 

objetivo de gestão e manutenção territorial ou supraterritorial - que em sua práxis acirra ou 

atenua a ação de agentes privados (não estatais) tanto na ação de violentar quanto preservar os 

Direitos territoriais indígenas e demais Direitos Humanos associados.  

Sendo o Estado um aglomerado que busca a hegemonia ou amplitude ideológica, nas 

ações deste as ideologias de classe se manifestam não apenas em suas ações diretas, mas nas 

ações dos indivíduos em geral, nem sempre de forma direta consciente, mas pelo 

compartilhamento de crenças. O próprio conceito de ação no marxismo estabelece uma 

comunicação entre a potencialidade, ideologia e a ação, articulando discurso com intervenções 

e transformações na realidade material.  

Na análise do marxista Konder (2010), compreendemos que os valores são os 

elementos motores da história e organização humana, sendo que não há transformação sem que 

estes estejam envolvidos, assim, os valores são perspectivas ideológicas que fazem 

inexoravelmente parte das subjetividades humanas.  

O centro da teoria da ação humana está lotado na perspectiva que a prática do ser 

humano tem como objetivo a transformação material de um objeto, havendo uma perspectiva 

dialética entre ideia e ação humana, sendo esta idealizada antes de praticada. Considerando os 

seres humanos enquanto seres ideológicos, um dos pontos de partida para esta ação está na 

ideologia compartilhada pelo sujeito, relacionando ação humana, objetivos desta ação com as 

crenças prévias existentes no sujeito. Dentro do conceito de práxis há a referência a ação 

humana - no seu sentido mais direto - sendo uma ação, atividade que é criativa e autocriativa 
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inerente ao homem que a partir desta cria e refaz o mundo a partir de seus interesses, sendo 

feito de forma estruturada e com vistas a adequar o mundo natural à sua perspectiva apenas pelo 

ser humano (KONDER, 2010).  

A partir da leitura do primeiro ensaio nos Manuscritos Econômico Filosóficos de Marx 

(2015) sobre a alienação do trabalho é possível apontar uma nova mudança dos sentidos deste 

trabalho a partir da cooptação da força de labor do proletário pelo capital, cooptando a ação 

humana e formatando o mundo a partir e para os interesses do capitalismo. Em suma, o 

possuidor do capital irá administrar o trabalho social para que seus interesses, de classe, sejam 

realizados de forma hegemônica.  

Assim, é preciso compreender que progresso/desenvolvimento são categorias 

discursivas utilizadas como cooptação de força de trabalho tanto pelas elites capitalistas locais 

- para mobilizar política e economicamente as pessoas para o desmatamento, manutenção de 

fazendas, apoio local -, nacionais - para desenvolvimento de projetos de média e grande 

dimensão, para mudança de Leis e programas sociais -, e internacionais - especialmente quando 

falamos de integração, exploração pelo Capital estrangeiro e grandes projetos infraestruturais. 

Considerando a representação dos agentes sociais, iremos apontar três classes de impacto: os 

agentes públicos, os agentes privados e os agentes de resistência (indígenas e não indígenas). 

 

1.5.2 Análise das escalas e dimensões aos impactos 

 

Utilizaremos as análises de Carlos Brandão (2012) na compreensão das relações entre 

escalas e dimensões dos impactos como base para análise de dados coletados. Nesta subseção 

estaremos apontando uma análise sobre as transformações do capitalismo contemporâneo e suas 

implicações na análise aos territórios. A grande pergunta é: como as transformações a nível 

mundial do sistema capitalista transformaram o uso dos territórios em outras escalas como a 

nacional, regional e local, implicando assim sobre as formas de violências, impactos e 

resistências dos agentes sociais?  

Na escola internacional, temos um aumento do desenvolvimento desigual causado pela 

formação de blocos de nações ao mesmo tempo em que o Estado concentra investimentos nas 

economias nacionais, esse movimento acompanha desvalorizações de capitais e 

desindustrialização de regiões que redefinem círculos produtivos locais/regionais, impondo 

sobre os territórios forças político-econômicas que agem diretamente sobre os indivíduos que 

ali residem.  
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Tal perspectiva reside na ideia “que o sistema capitalista aperfeiçoou seus 

instrumentos, inclusive o manejo mais ágil das escalas e a capacidade de utilização do espaço 

construído” (BRANDÃO, 2012, p. 20). Tal aperfeiçoamento da exploração passa pela 

diferenciação dos usos do espaço a nível internacional e maior homogeneidade a nível 

local/regional: em outros termos, há uma organização para ampliar a apropriação privada de 

rendimentos que permita o uso diferenciado de acordo com as intenções do grande capital e das 

possibilidades do território. Desta forma, compreendemos os processos de violência impetradas 

pelos agentes públicos ou privados nos territórios indígenas podem ser resumidos a uma forma 

de formatação destes para o uso mercantil da terra, as violências se desdobram justamente pela 

perspectiva diferente das populações tradicionais.  

Há uma concepção estática das economias políticas regionais, de que apenas a escala 

regional impacta sobre a mesma de forma cíclica, desconsiderando as escalas nacionais e 

internacionais sobre as regiões, partindo desta análise a partir de espaços ocupados nas regiões 

e pela disposição de infraestruturas e pelas possibilidades de produzir/consumir internos a 

mesma. Brandão (2012) afirma que nesta concepção a região teria a mesma função da “firma” 

na teoria neoclássica, sendo uma unidade que toma decisões autônomas. Nesta tese defendemos 

a compreensão que as regiões são entidades semi passivas e cada vez mais instrumentos de 

escalas superiores (nacional, internacional), sendo as fricções entre escalas reflexos desta 

condição subalterna das regiões frente as demais escalas. A partir disso, devemos considerar 

aspectos regionais (distâncias, estradas, populações) no contexto da integração do capitalismo 

internacional.   

Carlos Brandão (2012) utiliza a divisão social do trabalho como conceito base para 

interpretação da investigação espacial do desenvolvimento, visto que esta categoria impacta na 

organização de todas as escalas. A divisão do trabalho social e de suas atividades produtivas é 

uma organização que variam de acordo com o momento histórico e no caso do ocidente, de 

acordo com a complexidade e extensão do capitalismo, neste sistema, a divisão do trabalho 

integra e hierarquiza pessoas e espaços, submetendo-os a leis, controles e padrões de inserção. 

O que se busca demonstrar nesta tese é justamente as formas de ação integradora, de controle e 

resistência ao padrão capitalista nos territórios indígenas.  

Brandão (2012) afirma que tal metodologia de compreensão da dominação do 

capitalismo pela divisão do trabalho se dá pelo mapeamento das ações de integração e quais 

agentes/ações estão envolvidos no processo de acumulação desigual capitalista, impondo sobre 
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este críticas especialmente no que tange à integração e polarização inerentes ao 

desenvolvimento mercantil do capital nacional, internacional e regional. 

Importante frisar, no contexto do debate sobre desenvolvimento regional, que o 

processo capitalista não cria regiões, mas as desfaz, criando condições básicas universais para 

valorizar o valor da produção de capital. Assim, a análise das questões espaciais deveria focar 

no processo de homogeneização - assim como das resistências - e como se interrelacionam 

escalas de impacto. Assim, a análise das questões inter-escalas deve focar no processo de 

homogeneização - assim como nas resistências. São “dois lados reagentes”: a ação 

homogeneizadora do capital e do outro lado as identidades regionais/tradicionais que buscam 

resistir a tal avanço. Apenas no sentido de transformar espaços para o seu uso que o capital é 

universal e acolhedor.  

No caso específico do Brasil e da sua relação com os povos indígenas, precisamos 

refletir sobre o processo integrador (e etnocida) em curso desde os primeiros contatos do 

colonizador (ainda no processo primitivo de acumulação de capital) com tais populações e se 

transforma (em modelos), intensifica e expande (em ocupação territorial), iniciando dos litorais 

e caminhando em busca de terras ainda preservadas na Amazônia no século XXI.  

A expansão do capitalismo se justifica pela busca da acumulação, não apresentada 

desta forma. O discurso do desenvolvimento (apresentando no primeiro capítulo deste trabalho) 

cria e recria desigualdades enquanto se expande de forma estrutural e superestrutural. Do ponto 

de vista das populações indígenas a desigualdade se manifesta na forma de violências e 

precarização da vida que levam tais povos a múltiplas formas de reação. Ao passo que a 

expansão rural do capitalismo busca fundir espaços, se apropriar e transformar em mercadoria 

a terra, o trabalho, o dinheiro e a cultura, das populações tradicionais temos usos outros para 

este território, ligado às suas formas de vida.  

Sobre o processo de integração, este ocorre de forma contínua e de difícil reversão, 

caminhando de um centro dinâmico para a periferia temos então uma expansão do capital em 

profundidade e extensão de forma simultânea (BRANDÃO, 2012). É pela concorrência que se 

realiza a integração entre os territórios, colocando em conflitos empresas regionais (ou étnicas) 

com empresas internacionais, forçando as primeiras a se adaptarem às regras do jogo das 

últimas. Conforme Marshall Berman (2007) há uma necessidade de destruição criadora, onde 

velhas estruturas são destruídas para abarcar novas, não ocorrendo de forma homogênea - 

alguns territórios estão mais integrados do que outros.  
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Devemos considerar que as regiões possuem um papel fundamental na produção - 

devido às variações de objetos produzidos - mas devem sempre obedecer os interesses do 

mercado nacional/internacional em sua “regionalidade”. O mercado nacional responde a 

divisão internacional do trabalho. Em outros termos, a região norte deve produzir carne bovina, 

madeira, minérios e mais recentemente soja, servindo como base de exportação destes produtos 

dentro da economia nacional ao mesmo tempo em que esta tem um papel quando falamos de 

economia mundializada.  

O passo a passo da integração das regiões (de suas economias, territórios e populações) 

chega ao fim quando certa hegemonia é alcançada. Hegemonia é debatida por Brandão (2012) 

a partir de Gramsci, que orienta para a ação de dominar e ditar caminhos para sujeitos/blocos 

históricos, o que em nosso debate significa a dominação de uma classe produtiva (a burguesa) 

sobre os produtores regionais ou mesmo da classe burguesa (com amplo apoio/participação do 

Estado) sobre as populações tradicionais. O Estado, sob a lógica da busca pelo 

desenvolvimento, é o grande incentivador deste processo integrativo, enquadrando e 

hierarquizando processos e estruturas desta busca pela hegemonia. 

Para colocar em prática este jogo - da hegemonia e heteronomia - o Estado precisa 

estabelecer uma proposta de força (alcançado pela violência direta e simbólica) e legitimidade 

(a partir dos discursos, da governabilidade e da adesão das elites locais), utilizando-se dos 

aparelhos ideológicos na busca da legitimidade e dos aparelhos repressivos no caso do uso da 

força sendo estes nem sempre legítimos, mas de ordem privadas reagindo a partir da ação ou 

omissão do Estado (ALTHUSSER, 1985). A busca pela hegemonia objetiva formar certa 

concepção de mundo e determinar as ações e limites aos subalternizados - em nosso referencial 

(primeiro capítulo desta tese) debatemos que tais ações se desenrolam enquanto discursos e/ou 

(necro) políticas para as populações tradicionais amazônicas.  

As ações estatais e privadas pela hegemonia econômica e territorial do capitalismo 

sobre as regiões levam a resistências que devem ser estudadas nos seus contextos específicos. 

Brandão (2012) elenca a falta de consciência histórica e de classe do brasileiro médio enquanto 

um impedimento a fazer frente à expansão capitalista. Na região amazônica os pequenos 

produtores se associam mais ao grande produtor, enquanto objetivo de vida, do que aos 

indígenas, mesmo que pequenos produtores e povos indígenas estejam em condições materiais 

similares. O caso de 2014 do povo de Humaitá contra os orgãos indigenistas e indígenas deixa 

isto claro: motivados pelas elites agrárias o povo da cidade destruiu postos da FUNAI e da 

saúde indígena e mesmo entre os indígenas há casos de assimilação da cultura do agronegócio 
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(CASTILHO, 2014). Felipe Vander Velden (2010) aponta que entre os Karitiana a categoria 

fazendeiro é supervalorizada. Em termos gerais, há uma associação maior com o grande 

proprietário do que as classes exploradas, facilitando o processo de expropriação territorial pelo 

capitalismo.  

Ao contrário das classes mais abastadas, as classes menos favorecidas (pequenos 

produtores, indígenas, extrativistas, dentre outras) estão imersas em conflitos e nas próprias 

vicissitudes da vida cotidiana. Desta forma é importante compreender a dimensão dos agentes 

resistentes ao processo de apropriação territorial, considerando os fatores de continuidade, 

inércia e rigidez das desigualdades sociais e econômicas inerentes a história recente do país - a 

ocupação do território e criação da nação brasileira se deu a partir de estruturas de concentração 

de riquezas a partir de terras, um processo que tende a ser cada vez mais longo e complexo 

(BRANDÃO, 2012). Ao pensar estruturas resistentes, principalmente em Rondônia, é preciso 

reconhecer que o padrão de crescimento capitalista brasileiro se dá a partir da brutal 

concentração de terras, da riqueza, renda e do poder, em um efetivo processo de transposição 

do plantation colonial para uma economia exportadora primarizada, ambas necessitando de 

largas faixas territoriais (MBEMBE, 2016).  

A partir destas percepções iremos destacar quais são os agentes que pulverizam e 

ampliam a profundidade do capitalismo na região Amazônica e no estado de Rondônia, sendo 

uma das formas de expansão a descentralização da capital dos grandes centros urbanos para o 

interior do Brasil. 

Assim, traduzindo a perspectiva de análise do professor Carlos Brandão (2012) para o 

objeto desta tese compreendemos que para analisar as escalas de impacto e suas inter relações 

partimos do pressuposto que a expansão do capitalismo no Brasil (e especialmente do 

capitalismo agrário) é movimento de transformação dos usos do território que se contradiz aos 

usos das populações tradicionais, forçando interesses nacionais e internacionais nos sistemas 

regionais, modificando economias, vidas e políticas locais, sendo nossa tese central o 

detalhamento destas fricções entre escalas e seus impactos nas terras indígenas em Rondônia. 

Tais fricções ocorrem das seguintes formas: as escalas impactam em si (o nacional no 

nacional, o local no local) e também impactam entre si (o nacional impactando no regional e o 

regional no internacional, por exemplo) - a tese deste trabalho se fundamenta grande parte na 

compreensão destas inter relações escalares e como se organizam (as formas do impacto), 

elemento este definido na subseção seguinte.  
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1.5.3 Formas do Impacto: riscos e vulnerabilidade 

 

Partindo do pressuposto que os agentes do impacto possuem suas características 

sociais e que as escalas destes impactos são inter relacionadas migrando do local para o 

internacional de forma dialética, iremos nesta subseção apontar as formas do impacto e como 

pretendemos analisá-las, tendo os conceitos de risco e vulnerabilidade como fundamentos 

epistemológicos da discussão e posterior análise.  

A discussão legal acerca do conceito de impacto ambiental tem dois elementos de base: 

primeiro a inserção do “desenvolvimento sustentável” nos discursos sociais e da promulgação 

da Constituição Federal em 1988 que tinha um capítulo inteiro dedicado ao que chamamos de 

base legal para o desenvolvimento do direito ambiental e das estruturas estatais e privadas para 

relação económica-social com o meio ambiente. 

Martins (2006) parte do pressuposto que, mesmo com este arcabouço criado a décadas, 

o meio ambiente não possui políticas que realizem sua preservação de fato, sendo o direito ao 

meio ambiente - mesmo considerando um direito fundamental - não garantido para a população 

brasileira: corrupção, falta de vontade política, descentralização das instâncias, subjugação do 

Estado aos interesses do capital e dos usos da terra são alguns dos elementos que inviabilizam 

a democratização deste direito. Quando falamos das populações indígenas que possuem outra 

relação com o território esta necessidade é aumentada. 

Todas estas questões são convergentes: apontam a predominância dos interesses 

econômicos sobre as questões socioambientais nas disputas políticas em todas as escalas. O 

equilíbrio que é aparentemente buscado pelo desenvolvimento sustentável - que é uma das bases 

da base jurídica - tem perdido as forças quando colocado frente ao Estado-mercado e a defesa 

constante do agronegócio como governabilidade e equilíbrio econômico. Sobre o impacto 

ambiental, a Resolução 01 de 1986 do CONAMA define como impacto ambiental: 

 

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 

por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 

direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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Mesmo que a questão social e econômica das populações humanas esteja dentro desta 

legislação, o que temos então é a naturalização do social, especialmente no que tange as 

historicidades destes povos, tendo apenas a questão espacial-econômica como elementos 

utilizados para justificar remoções ou indenizar populações quando grandes empreendimentos 

irão impactar em seus territórios (VAINER, 1996). A mesma lógica do professor Carlos Vainer 

(1996) pode ser utilizada para as populações indígenas: tanto nas remoções do SPI quanto na 

proposta de legalizar a mineração em terras indígenas (fazendo um traçado histórico de dois 

séculos) a visão do não indígena é minimizar impactos considerando a questão territorial 

apenas, ou seja, “quanto vale o metro quadrado”, sem considerar outros aspectos. Ainda o que 

é predominante no direito ambiental brasileiro é a relação poluidor-pagador, ou seja, o que será 

pago é dado a partir de uma visão comercial da natureza. 

Bankoff, Hilhorst e Frerks (2004) escrevem na introdução do livro “Mapping 

vulnerability: disasters, development & people” sobre o que faz as pessoas vulneráveis, 

suscetíveis a riscos: pobreza, exploração de recursos, marginalização? Em outro plano, as 

intercessões entre escalas locais e globais… e encerram este pensamento: “para bilhões de 

pessoas, sua capacidade para lidar com tal vulnerabilidade tem diminuído constantemente 

(ibid., p. 2, tradução nossa). Continuam ainda: “a atual construção de uma nova ordem mundial 

não apenas continua a excluir um grande número de pessoas, mas os retira até mesmo a 

promessa de desenvolvimento” (ibid., p. 2, tradução nossa).  

Em suma, os autores defendem a tese de que os desastres são criados pela relação do 

homem com o meio ambiente e que as populações são colocadas frente a riscos, se tornando 

vulneráveis, para se garantir o processo de expansão do domínio de grupos específicos. É 

importante pensarmos de que forma o desenvolvimento, enquanto discurso e prática, é incapaz 

de tornar visível como a vulnerabilidade é o resultado de forças sociais que buscam a criação 

de capital e a transformação das relações sociais para estes objetivos. O fato é que, concluíram 

Hilhorst, Frerks e Bankoff (2004) ao analisar os casos apresentados no livro, muitas pessoas no 

mundo estão se tornando cada vez mais vulneráveis em nome do “Desenvolvimento”.  

A partir disto, é preciso compreendermos quais são os mecanismos que tornam as 

pessoas vulneráveis a partir da criação de riscos para tais populações? Sobre o objeto desta tese, 

ao analisar os impactos socioambientais em terras indígenas, compreender quais aparelhos e 

práticas produzem riscos e perigos, levando ao aumento da vulnerabilidade destas populações 

já vulneráveis.  
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Corroborando as discussões sobre a questão das escalas e dos agentes que causam os 

impactos, Marandola Jr. e Hogan (2009) propõem como perspectiva de análise a relação 

paritária entre lugar e população na análise de riscos e vulnerabilidades. A grande questão 

norteadora desta perspectiva é questionar a que estão vulneráveis as populações e quais as 

fontes causadoras desta vulnerabilidade, assim como as formas de mitigação e resistências por 

parte de causadores e impactados.  

Quando estudamos questões ambientais é importante analisar de forma integrada os 

elementos físicos e sociais na mesma medida, levando em conta estes pólos enquanto 

complementares e não como conflitantes. Considerar o risco a partir dos grupos sociais e como 

os mesmos agentes se (re)organizam a partir do risco praticado ou potencial. Em nossas análises 

iremos então considerar os riscos (perigos), as vulnerabilidades criadas e também a capacidade 

de resiliência e adaptação dos sujeitos. Também será considerada a relação população humana 

e meio ambiente de forma igualitária, considerando os aspectos cosmológicos das populações 

estudadas.  

Sintetizando: para fins de levantamento e análise, impactos ambientais serão 

considerados a partir dos riscos e vulnerabilidades causadas nas populações humanas e ao meio 

ambiente de forma igualitária, com o mesmo peso.  

 

1.6 Síntese das categorias de análise 

 

Apresentamos abaixo e de forma sintetizada as categorias de análise deste trabalho, 

considerando:  

Com relação aos agentes do impacto, destacamos: agentes e agências estatais que por 

meio de ação direta ou indireta causam impactos as terras e povos indígenas, agentes do setor 

privados, de forma particular ou de organizações que atuam de forma legal ou ilegal em terras 

indígenas causando danos potenciais ou reais nas terras indígenas e em suas populações. Com 

relação às resistências e mitigação de impactos temos duas categorias secundárias: as 

populações indígenas e apoiadores não indígenas, ONGs e não indígenas que apoiam o 

movimento de resistência destas populações.  

Com relação às escalas dos impactos temos como categorias secundárias as escalas 

local, regional, nacional e internacional, compreendendo as inter relações entre elas, as 

influências dialéticas enquanto expansão do capital e da mercantilização dos territórios 

amazônicos. 



45 

 

 

Com relação as formas do impacto consideramos que os mesmos possuem diversas 

formas, como biopirataria, Leis anti indigenas, mineração ilegal, dentre tantos outros. Iremos 

analisar também a vulnerabilidade/riscos criados a partir da forma do impacto analisada.  

Os quadros analíticos serão construídos e analisados a partir destas categorias 

primárias e secundárias, destacando dos documentos selecionados conteúdos que tenham 

aderência às mesmas. O resultado de tais destaques e análises serão mostrados nos capítulos 

subsequentes desta tese.  

 

1.7 Síntese dos Procedimentos Metodológicos 

 

Apresentamos abaixo imagem síntese dos procedimentos metodológicos da pesquisa: 

(1) Levantamento das fontes de pesquisa; (2) Criação do Corpus documental e organização dos 

dados; (3) Descrição de quais dados foram analisados nas Terras Indígenas e (4) as Escalas do 

Impacto que foram consideradas na análise dos dados (impactos, riscos/vulnerabilidades e 

agentes causadores e resistentes aos impactos).  

 

Figura 1 – O processo metodológico da pesquisa 

 

Fonte: O autor (2021).   



46 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO E COLONIALIDADE: Discursos e práticas 

 

2.1 Desenvolvimento e Colonialidade? 

 

O presente capítulo é uma discussão a partir de autores que apontam uma “outra visão, 

outra história” sobre o que é desenvolvimento que objetiva dialogar além da visão do 

colonizador. A grande questão aqui colocada é uma crítica ao conceito, que é um dos temas 

base do Programa de Pós-graduação em que esta tese está vinculada - o que por sua vez perpassa 

pela discussão capitalismo versus questão socioambiental inerente ao surgimento e utilizações 

do conceito de desenvolvimento2.  

Desde o ano de 2015 temos entrado em contato com as teorias decoloniais, 

principalmente pela perspectiva intercultural da professora Catherine Walsh (2009), focando 

nos processos educacionais. Vindo para o curso de doutoramento em Desenvolvimento 

Regional e Meio Ambiente partindo da discussão entre povos indígenas e o Estado, logicamente 

a partir diferentes percepções sobre o que é desenvolvimento, crescimento e bem estar, foi um 

caminho natural que as reflexões sobre desenvolvimento partissem da perspectiva decolonial. 

É preciso compreender que existe um esforço intelectual adaptativo para mobilizar um 

arcabouço teórico prévio e construído constantemente na análise de um conceito que é basilar 

para se pensar o objeto desta pesquisa.  

Assim, o giro decolonial3, definido por Luciana Ballestrin (2013) é aqui aplicado para: 

(1) subverter a concepção salvacionista do desenvolvimento e da sustentabilidade frente a ação 

predatória de uma das facetas da modernidade, o capitalismo, especialmente nas zonas rurais 

da Amazônia (2) compor, a partir das narrativas das populações tradicionais, uma perspectiva 

possível para outro desenvolvimento, ou conceito-outro, para a busca do bem estar social e (3) 

aglomerar críticas ao desenvolvimento capitalista e ao seu conceito, debatendo-o a partir da 

premissa de que há políticas de morte resultantes desta busca de agentes privados e públicos 

 
2 Importante ressaltar que o debate não se encerra apenas no Programa de pós-graduação e sim em uma discussão sobre o que 

é desenvolvimento e como este conceito se desenrolou em políticas públicas, com diferenciações nos países centrais para os 

periféricos. Arturo Escobar em “Encountering development: The making and unmaking of the Third World” (2011) deixa claro 

que a orientação de desenvolvimento para a América Latina é de primarização econômica, abertura unilateral ao mercado 

externo e privatizações. Sendo assim, o conceito de desenvolvimento carrega um debate político e nuances de uma 

neocolonização o que torna necessário tal questionamento sobre o mesmo e o Programa de Pós-graduação em que estamos 

inseridos: Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. 
3O giro decolonial assim como apresentado por Luciana Ballestrin representa um movimento de resistência teórico, prático, 

epistemológico e político a lógica da modernidade. Tal conceito foi apresentado pela primeira vez por Nelson Maldonado 

Torres durante o evento Mapping Decolonial Turn em 2005.  
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que acompanham as populações tradicionais desde o começo do contato - que é historicamente 

com datação diferente para cada povo analisado neste trabalho.  

Aqui tratamos o desenvolvimento enquanto discurso-prática da soberania exercida nos 

níveis nacional e internacional, com objetivo de controlar os corpos e modos de viver dos 

sujeitos, o que resulta em destruição material de corpos e culturas (MBEMBE, 2016), 

salientamos que corpos que podem ser utilizados no labor para a produção (estrutural) e 

reprodução (superestrutural) do Capital são mantidos, mesmo que em condições sub humanas, 

ao passo que os demais são destruídos como aponta Mbembe (2016) . O conceito 

“Desenvolvimento”, que vem gradativamente ganhando força nos círculos acadêmicos desde 

as primeiras décadas do século XX, está vinculado a uma ideologia e ao discurso social que 

como qualquer outra narrativa ideológica e se vincula a uma classe econômica.  

Em outros termos: temos a hipótese que o desenvolvimento e a sustentabilidade 

enquanto conceitos, discursos e subcampos científicos surgem para debater um modelo de 

sociedade que representa uma neocolonialidade, uma tentativa de padronizar as sociedades a 

partir de um padrão à ser alcançado, que é essencialmente capitalista, neoliberal e imperialista 

para com os países/territórios considerados subalternos - como debate Celso Furtado (1973) 

quando este descreve a narrativa do desenvolvimento enquanto objetivo mundializado, que 

deve ser buscado pelas sociedades de todo o globo e que dificilmente será alcançado nos índices 

de consumo/produção sem grandes danos sociais e ambientais. 

A sustentabilidade é definida por Ladislau Dowbor (2007) enquanto elemento que é 

debatido junto com o desenvolvimento social a partir da segunda década do século XX, ao passo 

que o crescimento econômico e bem estar social é elemento fundamental para se pensar, na 

teoria, o desenvolvimento, a sustentabilidade é a garantia de que tais parâmetros serão 

garantidos para as próximas gerações.  

Deste ponto de partida geral temos críticas quando passamos para a análise das escalas 

locais, regionais e nacionais: (1) a falta de bem estar social e concentração de renda geram, na 

população em geral, o imediatismo de consumo e exploração, pois é preciso garantir o alimento 

hoje, não no futuro; (2) as elites econômicas e políticas fazem o duplo trabalho de incentivar e 

não incentivar ações de sustentabilidade de acordo com seus interesses de governabilidade; (3) 

as elites locais, dependendo do modelo de ocupação (e na amazônia predomina o exploratório 

predatório) não se relacionam com a sustentabilidade a não ser quando impulsionados por ações 

nacionais ou internacionais.  
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No presente capítulo iremos debater os fundamentos da relação entre 

desenvolvimento, colonialidade, suas implicações reais a partir de dados do Estado de Rondônia 

e apontar como a busca pelo desenvolvimento tem dado bases para necropolíticas para a região, 

impactando a população em geral e mais intensamente populações indígenas, ribeirinhas, 

extrativistas e outras ligadas de forma mais tradicional à natureza - o processo de necropolítica 

objetiva invisibilizar e/ou exterminar as populações originárias para capturar o espaço ocupado. 

Os textos foram organizados por livre associação, ou seja, a partir de leituras antes e durante o 

doutoramento e os dados foram retirados dos relatórios do CIMI (2008-2018) e da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT 2008-2018), objetivam relacionar teoria com a prática relatada por essas 

organizações e assim se aproximar dos impactos do “desenvolvimento necropolítico” sobre as 

populações rurais e indígenas de Rondônia. 

 

2.2 Desenvolvimento, colonialismo e Necropolítica 

 

O desenvolvimento/sustentabilidade são formas/discursos/práticas que permitem a 

sociedade ocidental contemporânea naturalize as violências da colonização, tanto repetindo 

complexos de dependência, da urgência do desenvolvimento econômico enquanto forma de 

alcançar o bem estar social e os determinismos biogeográficos que explicam discursos/práticas 

como o “índio indolente”, “dependente”, “mal acostumado”, “improdutivo”, “inimigo do 

progresso”, dentre outros (CÉSAIRE, 1989). 

Arturo Escobar (2011) discute sobre a criação do terceiro mundo e destaca as 

imposições de países desenvolvidos (especialmente Estado Unidos) sobre os países da América 

Latina no que tange a orientar as buscas pelo desenvolvimento pelos seus modelos. Ao passo 

que Escobar fala da primarização e privatização da América Latina, Mkandawire (2001) aponta 

a mesma posição para a África, onde a busca impositiva pelo desenvolvimento se deu apenas 

pela ampliação das produções de commodities ao passo que em países desenvolvimento 

(centrais) foi realizada uma busca pelo avanço tecnológico junto com a produção agrícola, 

centrado na exploração das colônias e das neo colônias (países periféricos e dependentes), este 

excedente de capital permitiu que tenha se ampliado no país tecnologias que permitiram se 

manter no papel central na divisão internacional do trabalho (Furtado (1973) para que tais 

imposições se relacionam com posturas coloniais ao passo que países capitalistas centrais 

agregam novas colônias dentro da divisão internacional do capitalismo, tornando países 

primários em neocolônias depende dentes dos países centrais.  



49 

 

 

Importante frisar o que é a colonialidade e como ela se aplica, ao passo que a mesma 

é o encadeamento de vários poderes disciplinares, biopolíticos e necropolíticos e que precisa 

passar por um processo de territorialização e de definição de um inimigo a ser combatido 

(MBEMBE, 2016). Neste contexto, precisamos retornar ao objeto desta tese: A relação do 

Estado brasileiro - e antes mesmo da consolidação de um Estado per si - com os povos indígenas 

é marcada pela força colonial e por suas violências.  

Desde o contato, até os dias atuais, são ampliadas as formas de disciplinarização dos 

corpos e mentalidades indígenas, feita pela catequização religiosa e leiga como aponta Carneiro 

da Cunha (1992) analisando de forma geral a relação do Estado com os povos indígenas e 

partindo da questão do gênero e sexualidade o livro “Existe Índio Gay?” de Estevão Rafael 

Fernandes (2017) onde podemos, a partir das narrativas e documentos coletados compreender 

as formas encontradas para disciplinarizar corpos indígenas ao passo de que gêneros outrora 

incorporados ao esquema cultural de povos sejam, a partir do contato, considerado errados, 

fracos, pecado, dentre outras considerações. 

A ampliação da busca pela riqueza, domínio territorial e mais recentemente pelo 

desenvolvimento econômico nacional levou (e leva) a biopolíticas e necropolíticas 

implementadas sobre as populações indígenas durante a história do Brasil. O controle sobre o 

corpo, sobre a vida e mais especialmente sobre a morte são representados por diversas ações: 

migrações obrigatórias, aldeamentos, catequização leigas e religiosas, trabalho escravo (com 

registros do século XVI ao século XX), extermínios por guerras, assassinatos de lideranças, 

violência sexual, não assistência do Estado, não demarcação de terras, precarização dos orgãos 

indigenistas, impactos por grandes obras infraestruturais, dentre muitos outros exemplos. 

No modelo capitalista predatório, que age sobre a Amazônia, o desenvolvimento 

econômico é uma das intenções do Estado, apesar do discurso ser de bem estar social coletivo 

que na realidade se confronta com o aumento da acumulação de capital e produção material 

sem que essa ação social se transforme em bem estar coletivo ou preocupação ambiental.  

Tal é a força deste discurso que as populações indígenas (ou outras que não partilham 

do ideal desenvolvimentista) são consideradas inimigos, atraso ou um problema a ser resolvido. 

O impasse, representado justamente pela não adesão ao modelo hegemônico, é marcado pela 

violência direta (mortes), indireta (desassistência na saúde, racismo) ou pela insistência da já 

historicamente planejada “mudança cultural” (catequização, evangelização, apoio a mudança 

das formas de produção).  
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Outro ponto fundamental é definido por Mkandawire (2001) no que tange a relação 

direta da ideologia do desenvolvimento ao seu reforço e mola de impulso: o nacionalismo. Tal 

ação tem a liberdade de mercado como forma de realmente possibilitar o alavancamento da 

nação, colocando a amplitude estatal como o outro lado, em uma visão maniqueísta do processo. 

Tal liberdade em uma concepção neoliberal não é para os sujeitos e sim concentrada nas 

possibilidades de produção consumo. Em tempo, o nacionalismo se funde aos interesses do 

programa de segurança nacional: a ajuda financeira dos Estados Unidos aos países de terceiro 

mundo era relacionada a uma intencionalidade de conter o comunismo, fundamentando uma 

“segurança hemisférica'' (ESCOBAR, 2011). 

Segundo este discurso, povos indígenas são inimigos, anti-nacionalistas, estrangeiros 

em solo brasileiro, sempre que possível realocados simbolicamente para essa esfera do “anti-

Brasil”, mais recentemente os indígenas foram chamados de submissos a ONGs internacionais, 

sendo uma clara ameaça ao poder e soberania nacionais. Um dos exemplos mais recentes e 

evidentes deste discurso foi o levantamento da submissão do Cacique Raoni a organismos 

internacionais por parte de agentes estatais do atual governo (2018-2022), partindo sempre da 

ideia que o indígena é ser incapaz de pensar e ser político e reforçando a ameaça nacional que 

representam os indígenas, uma manifestação da Colonialidade do Saber (QUIJANO, 2005). 

Elementos estes obviamente potencializados pelo neoconservadorismo e ultranacionalismo 

brasileiros, discursos que se entrelaçam em muitas pautas relacionadas ao debate desta tese.  

Em 30 de Agosto de 2019 a matéria “Tolices Internacionais”4 de Thiago Bronzatto 

destacou o conflito entre o presidente do Brasil Jair Bolsonaro e o da França Emmanuel Macron 

sobre a Amazônia: Bolsonaro acusou as ONGs internacionais de serem responsáveis pelas 

queimadas na Amazônia enquanto forma das mesmas alcançarem controle sobre a região, “uma 

paranoia que mobiliza os serviços de inteligência do país há mais de meio século e que atravessa 

governos”. Como afirma Bronzatto (2019) tal paranóia não é inerente ao governo atual, apesar 

de ser potencializar no mesmo: recortes de relatórios da ABIN demonstram preocupação da 

relação ONGs, povos indígenas e manutenção dos interesses nacionais: em 2015 a preocupação 

da ABIN era com relação às ONGs e apoio a resistência a construção das Hidrelétricas do 

Complexo do Madeira5.  

 
4 Leia a matéria em https://veja.abril.com.br/politica/macron-bolsonaro-tolices-internacionais/  

5  Leia e tenha acesso aos recortes de documentos em https://veja.abril.com.br/politica/macron-bolsonaro-tolices-

internacionais/  
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Continuando nosso debate, trazemos para a discussão o poeta e ensaísta Aimé Césaire 

(1989) em seu livro “Discurso sobre o colonialismo”. O primeiro ponto de Césaire é que o 

colonialismo trouxe para a Europa, e porque não aos herdeiros coloniais brasileiros também, 

dois problemas cruciais: o problema do proletariado e o colonial.  

Graças a constante não realização de um bem-estar mínimo por parte da maioria da 

sociedade brasileira, tendemos ao populismo para dar conta do problema do proletariado, o que 

não resolve as desigualdades/violências causadas pelo projeto colonial do Brasil.  

Neste contexto é preciso ponderar que (a) este é um problema e (b) para quem é este 

problema? Para responder tal questão vamos elencar o exemplo: a desigual distribuição das 

terras rurais e o cenário semi feudal em alguns espaços da Amazônia são um problema social 

que é “resolvido” com outros problemas, como a violência no campo, o inchaço urbano e a 

precarização de direitos sociais. Desta forma, podemos compreender que a resposta das 

questões (a) e (b) é que os problemas abarcam a sociedade menos abastada da sociedade 

brasileira, sendo um problema apenas para ela ao passo que as elites políticas, urbanas e rurais 

do Brasil lucram cada vez mais com a desigualdade.  

Para Césaire (1989) a colonização não é uma empresa, uma filantropia ou uma 

evangelização (apenas), é a necessidade de uma civilização de alargar à escala mundial seu 

modelo econômico antagônico e criador de violências ao passo que territórios já ocupados não 

dão conta de superar crises causadas pelo próprio modo de ser desta civilização.  

Césaire (1989) fala de uma expansão das fronteiras capitalistas impulsionado pela 

colonização do passado e recente, o que pode ser traduzido, no contexto desta tese, da expansão 

do agronegócio na Amazônia e especialmente para as terras indígenas. O sistema produtivo 

capitalista necessita da superação de crises causadas pela sua própria estrutura de 

funcionamento e tem como elemento chave desta superação o aumento da produção e/ou da 

precarização das relações de trabalho, fenômenos que contemplam na Amazônia a 

mercantilização das terras e dos povos indígenas. 

Um elemento fundamental debatido por Césaire (1989), base para pensarmos 

necropolítica mais adiante, é que a colonização tem uma dupla ação com relação à civilizar 

pessoas: primeiro considera o colonizado enquanto incapaz de ser/ter a civilização (logo: a 

moral e o poder intelectual do europeu) e em seguida desciviliza o colonizador para que este 

possa levar a cabo a brutalidade necessária para quebrar as barreiras impeditivas a expansão da 

“civilização e de sua economia”. É assim que o “senhor letrado” escraviza e violenta os corpos 

negros, é assim que o “bom trabalhador” invade territórios e expulsa indígenas. O combate do 
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bom sujeito (no Brasil: do cidadão de bem) nunca foi contra a violência, mas sim contra quem 

a recebe.  

Um exemplo que destacamos do infeliz cotidiano do Brasil e desenha tal seletividade: 

parte de nossa sociedade defende que uma pessoa (pobre, negra e com pouco estudo formal) 

seja atropelada durante uma abordagem policial ao passo que a mesma sociedade se silencia 

frente ao homem rico e branco que humilha um policial que cumpria seu dever. Outra 

comparação, elencada por Césaire (1989), é sobre a ação de Adolf Hitler: o mesmo é 

amplamente execrado não pela violência em si (apenas) mas por aplicar ao europeu justamente 

o que foi aplicado aos negros, hindus, indígenas (dentre tantos) pelo processo colonizador. No 

contato entre colonizado e colonizador só há lugar para o trabalho forçado, intimidação, 

policiamento, violação, roubo, arrogância, elites descerebradas e massas aviltadas.  

Trazendo mais um exemplo do processo civilizatório do colonizador no bojo deste 

trabalho: para que se invada, saqueie, ameace, execute indígenas é preciso que algo sustente o 

processo de separação - aqui consideramos o discurso do desenvolvimento - é preciso que este 

sujeito separe os rituais morais/religiosos dos rituais de violência/exploração, serviço prestado 

pela busca do desenvolvimento, pela colonialidade do ser e pela colonialidade ambiental, 

destituindo de direitos de existir tanto populações humanas quanto espaços da natureza.  

Para cometer as ações do período colonial, as ações do Relatório Figueiredo (BRASIL, 

1967), os fatos relatados pela comissão da verdade (KEHL, 2014), às ações das bancadas 

parlamentares anti-indígenas (CIMI, 2018) e a execução de Paulo Guajajara (MA) e Ari Uru 

Eu Wau Wau (RO) é preciso descivilizar os agentes envolvidos. Césaire (1989, p 05) afirma 

ainda que “ninguém coloniza inocentemente” há sempre um objetivo e uma mácula. A empresa, 

a ação colonial fundada com base no desprezo do homem indígena e justificada por este 

sentimento tende a modificar quem a empreende, fazendo-o ver o outro (indígena, quilombola) 

como um animal passível de abate. 

Na leitura do breve ensaio de Césaire (1989) temos a impressão que o autor fala sobre 

o Brasil do século XXI ou mais, que fala de Rondônia. Destacamos a frase do determinista 

geográfico e defensor da civilização européia Pierre Gourous: “Os países quentes típicos 

encontram-se perante o seguinte dilema: a estagnação econômica e salvaguarda dos indígenas 

ou o desenvolvimento econômico provisório e a regressão dos indígenas” (CÉSAIRE, 1989, p. 

07). Identificamos no Brasil hoje o mesmo esquema de pensamento de Gourous em parte de 

governos e agentes privados, que fala sobre governabilidade e ligação com o Mercado 

capitalista: o desenvolvimento econômico é a escolha em detrimento dos direitos indígenas. No 
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fim, mais uma vez Aimé Césaire (1989) é contemporâneo e parece estar “falando sobre o 

Brasil”: na ação colonial alguns sempre ganham, as grandes companhias, os colonos, o governo, 

já o colonizado, este perde sempre. 

A colonialidade e a manifestação do biopoder exercido especialmente pelo Estado e 

por elites locais/nacionais aparecem na zona rural como a regulação na produção de alimentos 

e controle da terra voltadas especialmente para o agronegócio e para acumulação destas terras 

em um número cada vez menor de proprietários o que impulsiona a violência no campo pela 

agudização destas relações de concentração, poder e migrações populacionais (SOUZA, 2012). 

Além disso, não resta outra opção para médios e pequenos produtores se não entrarem na lógica 

da produção capitalista.  

A bionecropolítica que vivemos hoje para com os povos indígenas é uma herança dos 

processos coloniais. Os direitos tradicionais - e especialmente os territoriais - são tomados como 

um problema: Manuela Carneiro da Cunha (1992) afirma que uma das primeiras ações de D. 

João VI foi fazer duas “guerras santas” contra indígenas “bravos” com intuito de tomar suas 

terras e usá-las como instrumento político, já no final da segunda década do XXI está sendo 

tramitado um Projeto de Lei (PL 191/2020) que permite a exploração mineral, do agronegócio 

e do turismo em terras indígenas com clara intenção de acabar um problema antigo, como inicia 

o texto de sua apresentação de proposta, o problema de exploração capitalista das terras 

protegidas por Lei.  

Duas coisas apontamos desta discussão: o discurso anti-indígena de hoje é pautado nas 

relações racistas do passado colonial até o Brasil contemporâneo e há sempre a intenção de 

deslegitimação da posse (Legal e simbólica) das terras indígenas por parte destes grupos que 

atacam suas identidades, sendo uma das manifestações racistas mais evidentes. A política 

integracionista, às vezes pautada na intenção de um “suposto bem estar das populações” é uma 

forma de pautar algumas práticas e violências.  

A bionecropolítica, argumenta Mbembe (2016) inicialmente precisa de uma ação 

direta do Estado na definição dos “inimigos” e dos territórios de exceção e posteriormente se 

torna palco da ação de milícias e exércitos não oficiais que continuam a agir paralelamente no 

ataque aos povos elencados enquanto inimigos, executando as necropolíticas implementadas 

pelo Estado.  

No que tange aos povos indígenas tal questão é exemplificada pelos ataques por 

agentes privados que são incentivados por ações estatais: uma estrada que cerca ou atravessa a 

terra indígena, falta de controle no desmatamento, projetos de colonização que se instalam nas 
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cercanias de TIs, falta de assistência em segurança (social, alimentar e da saúde), morosidade 

na demarcação e de ações de coibição/punição a violência, discursos e documentos oficiais que 

impulsionam ações privadas violentas - a simples apresentação do PL 191/2020 levou a 

primeira ação de extração mineral ilegal em 50 anos na TI Raposo Serra do Sol em 2020 com 

apoio de um deputado estadual.  

Parte fundamental do debate gira em torno da ocupação territorial, Achille Mbembe 

(2016) fala acerca da ocupação colonial que se pautava na ocupação, demarcação e domínio 

sobre os territórios com o objetivo de inscrever sobre tal espaço uma nova configuração de 

existência social, subvertendo organizações previamente existentes e classificando raças, 

classes e etnias em diferentes categorias possibilitando a extração de recursos e a produção de 

recursos que povoariam o imaginário nacional-regional. Tal categorização dos sujeitos tem 

como objetivo uma objetificação, “perda da cultura” e apontar os detentores do poder como 

únicos capazes de razão, arte, cultura, produção de ciência e que devem conduzir o país para o 

desenvolvimento, tais reflexões sobre o discurso do desenvolvimento são semelhantes aos 

conceitos de descivilização de Césaire (1989) e de colonialidade do ser/saber de Quijano 

(2005).  

Sobre a questão territorial Frantz Fanon (1979) e a imposição colonial: a intenção do 

colonizador é rebaixar os habitantes (tradicionais seculares ou milenares) ao nível animalesco 

para que possam ser escravizados ou mortos, é desejável que o colonizado seja submisso e para 

isto lhes retiram a língua (a falada e a biológica), as tradições e a cultura como um todo e as 

resistências ocorrem nos territórios ocupados tanto pelos resistentes quanto pelos invasores. 

Ainda Fanon (1979) afirma sobre a questão do desenvolvimento e da colonialidade ao afirmar 

que o centro capitalista se contenta apenas em descobrir os recursos naturais que extrai e exporta 

para suas indústrias, promovendo assim uma riqueza unilateral (apenas do país colonizador) 

enquanto a colônia continua no subdesenvolvimento e na miséria.  

Nesta questão as terras indígenas são “últimas fronteiras” a serem desbravadas pela 

intenção colonial. Ainda em Fanon (1979) é afirmado que um movimento comum da burguesia 

local é de estatizar ao máximo (mesmo com parcerias) o setor terciário principalmente a partir 

de projetos infraestruturais como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento 2000-2030 

ou os anos dourados da Ditadura Militar), este setor que antes era ocupado pelos antigos 

colonizadores agora é herdado pela jovem burguesia nacional. 

Retomando a discussão da objetificação, Mbembe (2016) debate a partir de Fanon 

(1979) o posicionamento simbólico-material que o espaço ocupado pelo colonizado ocupa na 
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estrutura de dominação do colonizador: a cidade do colonizado é um lugar de fome, miséria, de 

pensamento baixo e pecado - cabe ao colonizador integrar tal território (cidade) a austera 

civilização, inicialmente euro-cristocêntrica e posteriormente burguesa e conservadora.  

A ocupação colonial contemporânea é um inter-relacionamento de poderes 

disciplinares, do biopolítico e do necropolítico, cuja combinação destes poderes permite a 

dominação sobre habitantes do território ocupado. Césaire (1989) faz uma discussão 

semelhante: inicia com um termo comparativo “colonização = coisificação” e continua, 

enquanto se fala de progresso para as sociedades que sofreram o processo colonizador só é 

possível ver “culturas espezinhadas, instituições minadas, terras confiscadas, religiões 

assassinadas, magnificências artísticas aniquiladas e possibilidades extraordinárias suprimidas” 

(CÉSAIRE, 1989, p. 20). A dominação que é debatida por Mbembe (2016) é vista por Césaire 

(1989) enquanto uma limitação das possibilidades individuais e coletivas de cada povo.  

Mbembe (2016) afirma que o método primário de governabilidade sobre os territórios 

é diferente do período moderno (com domínio escravista e presença da sujeição ou morte e do 

viés legalista) para o contemporâneo (onde o legalismo é mais presente). Mesmo que o domínio 

sobre os corpos ainda esteja presente no período contemporâneo, neste se concentra uma forma 

mais destrutiva dos corpos. No Brasil, especialmente no rural, as duas formas de dominação 

coexistem: quando possível os corpos são doutrinados, quando resistem são exterminados. 

Assim são criados os exemplos: lideranças executadas como um recado para aqueles que 

insistem em resistir ao policiamento e com as redes sociais o espetáculo mórbido é exposto para 

todos.  

 

2.3 Território, Desenvolvimento e Necropolíticas 

 

É importante que possamos dialogar processos baseados no local e regional a partir 

das dinâmicas flutuantes do capital e da cultura em diversos níveis, sendo este o objetivo desta 

subseção do capítulo. Um dos elementos fundamentais que devemos analisar é o impacto da 

globalização capitalista no que tange às diferenças e similaridades para o uso do território em 

diferentes escalas, pois entendemos que indígenas e invasores possuem perspectivas diferentes 

dos usos da terra, de forma geral, o primeiro grupo de forma menos mercantil e exploratória e 

o segundo grupo quase que exclusivamente a partir destes paradigmas. 

Questão basilar: o Estado brasileiro contemporâneo é representante do capitalismo 

nacional/internacional e tal Ente não reconhece nenhuma autoridade superior em suas 
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fronteiras. Dessa questão temos então o cerne da utilização dos territórios indígenas pelo 

Estado: tais territórios serão cedidos a lógica do capital quer queiram ou não os ali residentes, 

tais como exemplificam as Usinas do complexo do madeira, as construções da UHE 

Machadinho e os projetos de mineração e exploração do agronegócio das terras indígenas 

propostas pelos governos no século XXI.  

É no território que a luta pela dominação cultural, hegemonia moral e a necropolítica 

se desenvolve, essencialmente pela assimilação dos povos ao modelo capitalista de 

desenvolvimento/bem estar social que de forma falaciosa se diz democrática ao passo que atinge 

de forma benéfica uma minoria populacional.  

Temos então a atuação neste processo de dominação duas formas de agir/pensar: o 

paradigma da assimilação - presente na fala do ex-Ministro da Educação em 2020 Abraham 

Weintraub6 “odeio o termo 'povos indígenas', odeio esse termo. Odeio. O 'povo cigano'. Só tem 

um povo nesse país. Quer, quer. Não quer, sai de ré". Tal afirmação do ex-Ministro se aproxima 

dos termos coloniais do “índio manso” (CUNHA, 1992) e nas práticas assimilacionistas do SPI 

(CUNHA, 2021).  

 Temos ainda o paradigma da aniquilação - do genocídio em si, praticado contra os 

“índios brabos”, aos Botocudos, Arikens e as lideranças indígenas como Paulo Guajajara e Ari 

Uru Eu WAu WAu. A história dos territórios e dos povos indígenas brasileiros é marcada pelo 

paradigma da “aculturação ou morte”, a perspectiva do colonizador é presente nos discursos 

institucionais e privados sobre os povos indígenas, assim como nas invasões, mortes e suas 

justificativas. 

Mbembe (2016, p. 03) afirma que “as colônias são um lugar onde o controle e as 

garantias da ordem judicial podem ser suspensos, onde a violência do estado de exceção opera 

a serviço da civilização”, assim, os territórios das colônias - e de certos espaços rurais da 

Amazônia - são espaços de morte onde o processo civilizatório é caminho normal para a 

utilização dos recursos ali disponíveis. Ainda é possível concluir a partir de Mbembe (2016) 

que o projeto de colonização está pautado em três pilares: a soberania, os imaginários culturais 

e a territorialização. Ao mesmo tempo em que se fala das vitoriosas indústrias capitalistas, se 

ignora que “nas florestas” existem formidáveis fábricas de lacaios e assassinos, mercantilização 

do homem, quando a máquina tritura e embrutece os povos (CÉSAIRE, 1989); “Rondônia é 

terra sem lei” é um jargão antigo repetido por moradores das zonas rurais do estado, assim como 

 
6 Saiba mais em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/22/weintraub-odeio-o-termo-povos-indigenas-

quer-quer-nao-quer-sai-de-re.htm  
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as zonas rurais da Amazônia brasileira. O processo de civilizar e tomar territórios é violento, 

afirmação comprovada nos dados que iremos apresentar, organizar e debater abaixo.  

Para descrever a dinâmica da violência contra as populações tradicionais e os impactos 

em seus territórios, serão estabelecidos dois subtemas de debate: primeiro as necropolíticas 

agrárias constituídas em Rondônia contra os povos indígenas tendo como base documentos da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT) e do Conselho Indígena Missionário (CIMI) e Capitalismo, 

Necropolítica e Grandes Empreendimentos em Rondônia onde serão debatidos os 

desdobramentos do IIRSA, PAC e seus impactos causados pela integração Estado/iniciativa 

privada no desenvolvimento de projetos infraestruturais em Rondônia.  

 

2.3.1 Necropolítica Agrária em Rondônia e os povos indígenas 

 

Iremos trazer alguns dados comparativos sobre a necropolítica agrária em Rondônia 

com ênfase na questão indígena, partindo dos documentos da Comissão Pastoral da Terra (CPT) 

e do Conselho Indígena Missionário (CIMI). O objetivo desta análise é verificar as ações ou 

desassistência do Estado aos povos indígenas de Rondônia que permitam dimensionar a 

Necropolítica agrária em Rondônia e seus impactos nas populações tradicionais. 

Iniciaremos nossas análises com os dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) que 

publica anualmente o documento “Conflitos no Campo no Brasil”. Foi feita análise dos 

relatórios dos anos 2008 a 2018 (recorte temporal da pesquisa) e destacadas informações e 

narrativas sobre o estado de Rondônia, considerando informações sobre outros entes federativos 

apenas em comparação. Simplificando o modo de busca, foi inserida a procura pela palavra-

chave “Rondônia” e os resultados lidos pelo pesquisador, organizando os dados em blocos que 

foram analisados por ano e categoria. 

No ano de 2008 tivemos 22 respostas à busca pela palavra-chave, com um total de 23 

conflitos no campo no ano, abarcando 22803 pessoas, destas ocorrências foram registradas três 

relacionadas a povos indígenas: Em Costa Marques o povo Kujubim teve 07 famílias 

impactadas por conflitos por terra, já os povos/terras T.I. Karitiana/Aldeia Myniwin/Igarapé 

Preto tiveram 20 famílias impactadas por ocupações. Além das violências físicas-diretas, as 

populações indígenas enfrentam violências no campo legislativo: em Rondônia há uma forte 

mobilização parlamentar de base para que direitos destas populações sejam retirados, com 

parlamentares “integrando a sustentação política do Governo Federal no Congresso Nacional 

para conter o avanço dos trabalhos de demarcação das terras indígenas” (CPT, 2008).  
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Há também o registro de danos causados no conflito pela água inerente às UHE de 

Jirau e Santo Antônio no ano de 2008. Sobre a questão, o relatório afirma que 1089 indígenas 

de sete ‘tribos’ estavam incluídos nos estudos de impacto ambiental das duas obras. No âmbito 

geral, Rondônia era marcado como um dos oito estados do Brasil que tiveram aumento da 

violência em relação ao ano de 2007, o estado figurava entre um dos três estados do país que 

tiveram aumento do assassinato no campo em relação ao ano anterior. Rondônia ainda figurava, 

junto com o Rio Grande do Sul, onde a violência do poder privado aumentava, isto é, tanto o 

número de pessoas assassinadas como o de famílias expulsas pela ação direta do poder privado. 

(CPT, 2008). 

No ano de 2009, foram registradas 31 ocorrências com 50689 famílias atingidas pela 

violência no campo em Rondônia. Quanto às populações indígenas, temos 31 famílias, sendo 

que dos três fenômenos apontados, apenas dois possuem uma quantificação de famílias, o que 

nos permite considerar que os danos são ainda maiores. Em Chupinguaia/Corumbiara há 

conflito na TI Tanaru (sem registro quantitativo), em Nova Mamoré há registro de impacto na 

TI Karipuna (sem registro quantitativo) e em São Francisco do Guaporé a proposta de 

demarcação das TI Puruborá e Miqueleno leva a violências que atingem as 34 famílias 

quantificadas neste relatório. As UHE de Jirau e Santo Antônio continuam sendo 

contabilizadas. No ano, as análises que falam diretamente sobre Rondônia versam sobre as lutas 

dos trabalhadores assalariados nos canteiros das obras de construção das usinas do Complexo 

do Madeira.  

No relatório de 2010 (CPT, 2010) temos alguns dados, houve um aumento de 

ocorrências de violência no campo e uma diminuição do número estimado de pessoas para 

35091, sendo entre as populações indígenas uma manutenção no número de famílias (34) e 

ainda ocorrências com atingidos não quantificados. As famílias correspondem às mesmas de 

2009 no município de São Francisco do Guaporé quanto a proposta de demarcação da TI 

Puruborá e Miqueleno, já as violências não quantificadas correspondem: conflitos por terra na 

TI Tubarão em Vilhena e as barragens das UHE do Complexo do Madeira foram assinalados 

enquanto impactos às populações indígenas, com destaque em toda a edição para os conflitos 

dos trabalhadores e atingidos em resistências as violências causadas pelas obras.  

Na edição de 2011 a CPT (2011) destaca que foram 79 casos de violência no campo 

em Rondônia com 17169 pessoas atingidas e 135 famílias indígenas dentro deste total. As 

violências ficaram concentradas em torno do conflito de terras, com 70 famílias na T. I. 

Karitiana/Aldeia Myniwin/Igarapé Preto em Porto Velho e 65 famílias em conflitos do povo 
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Puruborá no Rio Manoel Correia, cidade de São Francisco do Guaporé. Do ponto de vista geral, 

há a presença dos conflitos causados pelas questões das UHE do Complexo do Madeira, o 

estado é o oitavo com maior número de ocorrência de trabalho escravo, o quarto estado com 

maior número de violência contra quilombolas (52 ocorrências no ano). Rondônia foi o terceiro 

maior estado do país em ameaças de morte no campo, um aos seis que aumentaram o número 

de famílias despejadas. Destaca o texto:  

 

Observamos que das 12 unidades federadas com índices elevados de conflitos, em 

oito há o destaque absoluto das populações tradicionais, a saber, o Amazonas, o Acre, 

Rondônia, o Amapá, o Maranhão, o Piauí, o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul 

(CPT, 2011, p. 79). 
 

É importante frisar que 85% dos ameaçados de morte no campo estão na Amazônia 

Legal e em regiões de fronteira da expansão agropecuária (CPT, 2011). Analisa a CPT (2011) 

que o país se torna cada vez mais violento para as populações tradicionais que têm relações 

menos predatórias com a terra e que fogem dos eixos agropecuários. A distribuição assimétrica 

de terras é a forma primária de manutenção de elites agrárias e políticas não apenas em 

Rondônia, mas no Brasil como um todo.  

Cabe destacar que as elites agropecuárias se misturam com as elites políticas: a frente 

agropecuária parlamentar é a instituição que representa este fenômeno. São algumas das 

conclusões deste relatório: há um aumento sistemático da violência do poder privado (expulsões 

e ameaças de morte), redução da ação do poder público que não ataca a violência privada, pouca 

participação dos movimentos sociais nos conflitos e aumento da violência contra as populações 

tradicionais (CPT, 2011).  

No ano seguinte (CPT, 2012) tivemos em Rondônia 77 ocorrências de violência no 

campo, atingindo 21153 pessoas, sendo 751 famílias indígenas. Os casos de violência contra 

populações indígenas apontados apenas na disputa pela terra: duas na TI Sete de Setembro (sem 

famílias quantificadas), na TI Tubarão Latundê em Vilhena (180 famílias), na Reserva Indígena 

Roosevelt (400 famílias), na TI Karipuna em Porto Velho (31 famílias), na TI Kaxarari (70 

indígenas), na TI Karitiana (70 famílias). Neste ano tivemos um aumento das violências no 

campo em geral e um grande aumento nas ocorrências contra populações indígenas no Estado. 

Das 16 pessoas ameaçadas de morte por conflitos pela terra em Rondônia, 6 eram lideranças 

indígenas, a cinco concentradas na TI Sete de Setembro que aparecem no quadro geral de 

violência sem o número total de famílias impactadas mas a ameaça de suas lideranças aponta o 

espectro total da violência que se sobressai sobre o povo ali residente.  
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Do ponto de vista geral, Rondônia continua apontada como uma das regiões mais 

violentas do Brasil: No Brasil em 2012 foram o total de 36 os assassinatos, número 24% maior 

do que aquele levantado em 2011, com maiores números em Rondônia (9), seguida do Pará (6) 

e Rio de Janeiro (4) (CPT, 2012). Há no documento, mais um ano, o destaque para a violência 

contra as populações indígenas decorrentes da construção das UHE Santo Antônio e Jirau.  

O relatório de 2013 da CPT destaca: 49 ocorrências em geral com 14898 pessoas 

atingidas, sendo destas 70 famílias indígenas, com apenas uma ocorrência registrada na TI 

Karitiana - recorrente aos anos de 2011/2012. Do ponto de vista geral é destacado: aumento do 

conflito pela redução de áreas de preservação, em assentamentos “Em Rondônia, o registro de 

casas destruídas passou de 31 em 2012, para 164, em 2013” (CPT, 2013), quando o documento 

reforça a questão da zona rural ser uma “zona sem lei” - devido os casos de violência e 

impunidade - Rondônia é citado como estado onde mais de 80 conflitos não resolvidos se 

arrastam por anos e anos, há também a denúncia da CPT de larga exploração ilegal de madeira 

em Rondônia, o que é causa inicial de outros empreendimentos ilegais na região.  

No ano de 2014 (CPT, 2014) tivemos 65 ocorrências em Rondônia, sendo 24310 

pessoas totais com 515 famílias indígenas atingidas. Nas ocorrências indígenas foram 

apontadas: Reserva dos Mequéns (famílias totais não quantificadas), Reserva indígena 

Roosevelt (400 famílias), TI Uru Eu Wau Wau (115 famílias). Além dos dados gerais é 

apontado que o número de assassinatos e tentativas de assassinato (36 e 56 respectivamente) se 

mantém alto, concentrado em quatro estados (Pará, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia) que 

juntos respondem por 66,66% das mortes ocorridas em 2014 (CPT, 2014). 

Continuando a linha histórica, em 2015 temos apontados pela CPT (2015) que foram 

93 ocorrências em Rondônia com 35108 pessoas atingidas, destas 375 famílias indígenas. A TI 

Sete de Setembro aparece novamente como impactada (sem dados de famílias), na Reserva 

Indígena Roosevelt (240 famílias) na TI Kaxarari (70 famílias), na TI Karipuna (31 famílias) e 

no Rio Manoel Correia os indígenas Puruborá (65 famílias, ainda a questão da demarcação). 

A Amazônia concentra 47 dos 50 assassinatos por disputa de terras no ano de 2015, 

sendo destes 20 no estado de Rondônia, também foram na região 527 conflitos aos 998 totais, 

com 83 em Rondônia (o terceiro maior índice do país), no ano 584 pessoas sofreram algum tipo 

de violência direta (e mais de 35 mil indireta), sendo 21,4% destas em Rondônia. É destacado 

o aumento da violência geral no campo neste ano, atingindo lideranças indígenas, quilombolas 

e de outros movimentos ligados à terra, especialmente na Amazônia.  
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Em 2016 tivemos um aumento drástico das ocorrências de violência (CPT, 2016). São 

172 ocorrências em Rondônia, 78672 famílias impactadas e 856 famílias indígenas com 

recorrência de casos já apontados, demonstrando uma continuidade histórica: na Reserva 

Mequéns (não quantificado), na TI Sete de Setembro (não quantificado), na TI Tubarão Latundê 

(180), na TI Kujubim (150), na TI Uru Eu Wau Wau (duas ocorrências, uma não quantificada 

outra com 115 famílias), na Reserva Indígena Roosevelt (240), na TI Igarapé Lage (120 

indígenas), na TI Igarapé Ribeirão (50) e na TI Karitiana (31 famílias).  

Rondônia figura entre os estados centrais de tal aumento: “dos estados amazônicos, o 

mais violento foi Rondônia, com 21 assassinatos, dos quais 17 ocorreram na região de 

Ariquemes, no Vale do Jamari (CPT, 2016, p. 32), no ano foram 39 assassinatos, 78% destes 

na região amazônica e Rondônia concentrando o maior número, doze no total. Neste ano foi 

assassinada Nicinha liderança do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). A situação 

de violência contra os não indígenas se relaciona com a sofrida pelos povos nas análises da 

Comissão: 

 

Em Rondônia, áreas como a Terra Indígena Uru Eu Au Au continuam sendo 

invadidas, pressionando os políticos para reduzirem aquele território. Também sofrem 

contínuas invasões as 16 Reservas Extrativistas Estaduais da região de Machadinho 

do Oeste. Os extrativistas que reagem são assassinados ou vivem ameaçados e 

rodeados de invasores. A disputa por terras públicas se acirra e provoca violentos 

conflitos entre posseiros, trabalhadores sem terra e fazendeiros. A fumaça permanece 

em Porto Velho provocando aumento de doenças respiratórias e comprometendo a 

visibilidade no aeroporto da capital (CPT, 2016, p. 199). 
 

Esta conexão de análise resulta da compreensão de que indígenas e não indígenas 

(camponeses, extrativistas, famílias de base rural) compartilham uma visão diferente do 

agronegócio e outras ações mais predatórias acerca das utilizações da terra e que a violência 

instaurada resulta da intencionalidade de apropriação desses territórios pela burguesia agrária e 

outros agentes privados e Estatais. Neste cenário, indígenas e outros resistentes não indígenas 

compartilham a condição de “alvo a ser derrubado” por uma quadrilha organizada (MPF-RO, 

2019) 

A CPT (2017) Rondônia apresentou o maior índice de intensidade de assassinatos no 

Brasil, chegando a 16,9 (que pela análise da CPT é considerado excepcionalmente alto) sendo 

o segundo maior índice do Brasil o estado do Mato Grosso com 7,6 (muito alto). Aos 1168 

conflitos do país inteiro, Rondônia corresponde a 8,22% do total (96) sendo o quarto estado 

com mais conflitos. Em relação aos massacres no campo, Rondônia foi o segundo estado da 
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nação com 7 casos e 34 mortos. Com relação aos dados gerais temos 109 ocorrências totais, 

com 36898 atingidos e 1296 famílias indígenas.  

No ano de 2018 (CPT, 2018) foram 77 ocorrências no total (32 a menos que no ano 

anterior) e 1769 famílias indígenas atingidas (473 a mais que em 2017). Neste ano foram 

impactados pela violência no campo, disputa por territórios: TI Rio Branco (300 famílias), TI 

Massaco (sem quantidade), TI Sete de Setembro (345), TI Uru Eu Wau Wau (115), TI Kujubim 

(150), Reserva Roosevelt (240), TI Sagarana (85), TI Igarapé Lage (120), TI Igarapé Ribeirão 

(50), TI Karipuna (58), TI Igarapé Lourdes (246), TI Kaxarari (70), TI Karitiana (70), Aldeia 

Andaré (15), Aldeia Puruborá (75). Na análise geral, Rondônia fica em terceiro lugar na 

intensidade de conflitos (Amapá – 19.6; Acre – 7.48; Rondônia – 4.11), aos seis indivíduos 

ameaçados de morte no estado, quadro são lideranças indígenas. Compilando alguns dados dos 

11 relatórios da Comissão Pastoral da Terra temos os seguintes gráficos: 

 

Gráfico 1 – Violência no campo em Rondônia (2008-2018) 

 

Fonte: O autor (2021), organizado a partir de CPT 2008-2018. 

 

Observando o gráfico acima e o histórico analisado é possível afirmar que o Estado de 

Rondônia é violento para aqueles que residem no campo, que estão envolvidos em históricas 

disputas pela dominação dos espaços rurais. Assim temos o apontamento de que mesmo com a 
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diminuição dos índices em 2017 e 2018, o total de ocorrências é maior do que encontrado em 

2008 e é importante lembrar que no relatório de 2008 a CPT afirma que os números já foram 

diagnosticados enquanto maiores do que do ano passado (2007) - confirmando um ascendente 

crescimento dessa violência na região.  

Os menores índices se encontram no governo Lula que, como é apontado por Stibich 

(2019) foi um governo de maior proximidade com as populações tradicionais. Ao mesmo 

tempo, um fator de crescimento da violência se instaura durante o governo do ex-presidente 

petista, os estudos e a construção das UHE do Complexo do Madeira. Também é 

constantemente apontado pelos relatórios (CPT, 2008-2018) que foi em 2008 que se iniciaram 

as construções das Usinas do Complexo do Madeira e daí violências gerais também se 

impuseram sobre a população em geral e indígenas. 

Nos anos de 2014/2015 temos a diminuição da capacidade de governabilidade da 

presidente Dilma há a necessidade do governo se ancorar em bases diferentes, dentre elas o 

agronegócio. Em 2016 tivemos o golpe antidemocrático que colocou o vice-presidente Michel 

Temer no poder, há uma reafirmação da relação do governo com o agronegócio e a expansão 

das fronteiras da capital rural, o que leva à intensificação dos conflitos no campo pela água, 

terra e ocupações.  

Segundo o relatório da pastoral da terra (CPT, 2017), desde 2003 não ocorriam tantas 

mortes no campo no Brasil, o que se refletiu em Rondônia (que sempre está entre os estados 

mais violentos do país). No mesmo ano o Brasil aumentou o uso de agrotóxicos e ampliou a 

fronteira agrária, tudo isso com apoio governamental em programas e isenção de impostos nas 

escalas locais (Ente Federativo) e nacional (União).  

Podemos concluir que Rondônia vive um território de exceção de direitos 

fundamentais no campo que é criado tanto pelo Estado e utilizado pelos agentes privados em 

uma relação simbiótica. Em alguns momentos o território de exceção (de direitos fundamentais) 

é reforçado pelo Estado pela sua inoperância técnica ou intencional, gerando uma necropolítica 

(MBEMBE, 2016) que abarca a região historicamente.  

Ainda se coloca em prática o processo civilizatório da Amazônia, tal modernidade que 

tem como seus produtos tanto a colonialidade (dominação/subalternização dos sujeitos) quanto 

o capitalismo enquanto motor econômico do “trem para o apocalipse” (MIGNOLO, 2017). 

Abaixo temos um dado onde estão compiladas as famílias indígenas que sofreram violência 

entre 2008 e 2018 em Rondônia:  
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Gráfico 2 – Famílias indígenas que sofreram violência em Rondônia 2008-2018 

Fonte: O autor (2021), organizado a partir de CPT 2008-2018. 

 

Já o gráfico acima, que fala sobre as famílias impactadas pela violência no campo em 

Rondônia, permite algumas inferências: primeiro que é possível observar um aumento no 

número de famílias atingidas pela violência ao mesmo tempo em que a quantidade de etnias 

atingidas acompanha tal aumento, como nos indicam as análises a partir aos relatórios da CPT 

(2008-2018).  

Nos primeiros três anos do governo Lula os índices são baixos na mesma proporção 

que são baixos os índices gerais de violência - devemos considerar que os impactos das UHE 

do Complexo do Madeira irão abarcar de forma mais recorrente as populações apenas após o 

fim das obras ou pelo menos quando se inicia a represagem da água e operação da UHE. As 

famílias impactadas crescem de 2008 a 2012 quando temos uma descendente que apesar de ser 

maior que 2008 é o menor índice de todo o primeiro governo Dilma. A partir de 2013 temos 

uma crescente que vai até 2018.  

Dando sequência aos dados de impactos e vulnerabilidades dos povos indígenas em 

Rondônia, faremos análise do Relatório da Violência contra os Povos Indígenas no Brasil do 

Conselho Indígena Missionário que tem edições que contemplam de 2003 a 2018. 

Considerando o recorte temporal da pesquisa, analisamos os relatórios de 2008 a 2018. Foram 
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avaliados dados gerais de impactos no que tange a direitos territoriais e invasões, explorações 

ilegais de recursos naturais e outros conflitos possessórios no Brasil e em Rondônia.  

Para realizar o recorte inicial do documento foi utilizada a palavra-chave “Rondônia” 

e a partir das respostas foram feitas leituras interpretativas, coleta e organização dos dados, 

sendo analisados em seguida. Os dados e a leitura dos textos ajudaram a compreender tanto os 

dados coletados nos relatórios da CPT (2008-2018) quanto dos próprios relatórios do CIMI 

(2008-2018).  

No texto de apresentação do documento pela CIMI (2008), Rondônia é citada enquanto 

palco de atos violentos contra os povos indígenas por ser uma das fronteiras da expansão do 

agronegócio na região amazônica - segundo o texto, os povos isolados se encontram ainda mais 

vulneráveis no contato com esta fronteira do mercado e no ano de 2008 em Rondônia deveria 

lidar com mais um contexto: a construção das Hidrelétricas do Complexo do Madeira, que 

colocaria em risco 10 dos 14 povos indígenas do estado.  

Em 2008 Rondônia foi responsável por 31,25% dos conflitos envolvendo direitos 

territoriais do Brasil, sendo os casos: construção das UHE na bacia do madeira, construção e 

pavimentação de Estradas na TI dos Uru Eu Wau Wau, construção de PCH na reserva dos povos 

Cassupá e Salamãi, revisão de processos demarcatórios em nove terras indígenas e não 

regularização fundiária entre os Kujubim (CIMI, 2008). Tais conflitos envolvendo os direitos 

territoriais causam de forma secundária impactos, tanto na esfera ambiental quanto social e 

mesmo que tenham sido contabilizados enquanto apenas cinco casos, a dimensão de tais 

impactos são muito maiores, especialmente quando consideramos que as ações (UHE, PCH, 

Estradas, demarcação, regularização fundiária) possibilitam ações ilegais de agentes privados 

em diversas formas de ações secundárias, por exemplo, as estradas facilitam a fuga de 

madeireiros ilegais e hidrelétricas (de grande e pequeno porte) possuem danos secundários ao 

modificar o leito dos rios (NETO; MORET, 2008).  

Com relação a invasões possessórias, exploração de recursos naturais e danos diversos 

ao patrimônio foram destacados 41 casos no Brasil, sendo que o Rondônia foi o maior em 

números, com 8 casos (sendo 19,51% do total nacional), considerando que as formas de tais 

impactos “são variados, como invasão de terras indígenas por fazendeiros, exploração ilegal de 

madeira, retirada de areia e construção de obras. Chama atenção o fato do governador de 

Rondônia, Ivo Cassol, ocupar 80% do território tradicional do povo Wayurú” (CIMI, 2008).  

O relatório destaca como casos: invasão e exploração de madeira na terra indígena 

Karipuna, retirada de areia da TI e endividamento dos indígenas por vendedor (que 
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superfaturam o preço de alimentos e materiais básicos) Rio Guaporé, destruição de casas na 

aldeia na TI Rio Cautário, construção de PCHs na terra indígena Rio Branco, invasão no 

território tradicional do povo Miqueleno por fazendeiros e colonos do INCRA, desmatamento 

da TI Puruborá, invasão de grandes fazendeiros na TI Wayurú (CIMI, 2018). 

Quando analisamos os sujeitos do impacto causado temos aí uma imbricação entre o 

Estado (e seus atores vinculados) e agentes privados. A não fiscalização é causa de vários 

impactos, permitindo que agentes privados atuem de forma mais incisiva sobre os povos e 

territórios, além da ação direta de agentes estatais na autorização de PCHs, morosidade 

demarcatória, invasões e exploração de recursos diretamente. Cabe destacar que no ano de 2008 

as UHE Jirau e Santo Antônio iniciaram suas construções com impactos em povos isolados e 

em territórios indígenas. No último capítulo desta tese analisaremos documentos que detalham 

tais impactos.  

No relatório da CIMI de 2009, temos em Rondônia 04 casos de invasões, exploração 

ilegal de recursos e danos diversos ao patrimônio, entretanto tais casos apresentam larga escala: 

invasão de madeireiros ilegais em diversos territórios indígenas sendo denunciada na 7ª 

Reunião dos povos indígenas de Guajará Mirim, na Terra Indígena Cinta Largo do rio Preto 

foram queimadas casas dos indígenas por agentes da força nacional (que supostamente 

confundiram com casas de madeireiros ilegais) e as duas outras ações foram de larga escala, a 

construção das UHE do Complexo do Madeira e outras infraestruturas, principalmente estradas 

- sendo estas as principais citações do estado no relatório deste ano. No ano foram registrados 

10 conflitos por direitos territoriais, sendo nenhum do estado de Rondônia.  

Em 2010 a CIMI inicia o relatório com aumento do desmatamento no Brasil, tendo 

Rondônia como o estado com maior índice, “Rondônia o aumento foi de 62%, no Amazonas, 

84% e no Maranhão 45%, sendo a área atingida em cada estado: Rondônia 238 km², Amazonas 

160 km², Maranhão 78 km²”, é apontado que as mudanças no código florestal no ano tenham 

impactado sobre tal desmatamento, realizado principalmente pelos grandes fazendeiros - devido 

a diminuição da área de preservação legal em cada propriedade. Com relação aos conflitos por 

direitos territoriais o estado continua marcando zero ocorrências ao passo que o país continua 

com 10, já em invasões, exploração ilegal e outros conflitos temos 3 ocorrências das 33 do país 

ocorridas em Rondônia: extração ilegal de castanha na TI Igarapé Lourdes, garimpo ilegal na 

TI Roosevelt, pesca ilegal na TI Karipuna.  

Em 2011 tivemos em Rondônia 4 invasões, exploração ilegal e outros conflitos do total 

de 42 no Brasil, sendo invasão e exploração de madeira na TI 7 de Setembro, garimpo ilegal na 
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TI Rio Guaporé e Serra da Cutia e violência contra indígenas isolados na TI Uru Eu Wau Wau 

(CIMI, 2011). Já no relatório de 2012 nos casos de invasões, exploração ilegal e outros conflitos 

tivemos 6 ocorrências em Rondônia do total de 42 no Brasil, sendo os casos: extração de 

Madeira na TI Karipuna, 7 de Setembro e Tubarão Latundê, garimpo ilegal na TI Roosevelt, na 

TI Rio Branco o impacto é causado pela construção de PCHs, que para manter a produção de 

energia elétrica causam mudanças nos fluxos aos rios e pesca ilegal na TI Pakaas Novas, neste 

ano as principais ações no Brasil foram de atividades de madereiros e garimpeiros, fato que se 

repetiu nas terras indígenas em Rondônia. 

Continuando nossa análise dos relatórios da violência contra os povos indígenas do 

CIMI temos em 2013, 04 ocorrências em Rondônia de invasões, exploração ilegal de recursos 

naturais e outros conflitos do total de 36 do país (CIMI, 2013). Na TI Pakaas Novas foi a 

extração ilegal de madeira, em dezembro de 2013 o conflito de Humaitá foi deflagrado pela 

população com apoio da elite rural local resultando em casas indígenas, prédios da SESAI e 

FUNAI queimados e obrigando os indígenas a se refugiar no 54º Batalhão de Infantaria e Selva, 

sendo impactados nesta ação diversos povos dentre eles os Mura, Tenharim e Parintintim 

(CASTILHO, 2014; CIMI, 2013). Ainda em 2013 temos o garimpo ilegal na TI Rio Guaporé e 

na TI Makurap foram destruídos urnas funerárias e outros patrimônios indígenas, sendo a obra 

paralisada apenas após intervenção do MPF. 

No relatório da CIMI de 2014 chama a atenção o registro de 14 ocorrências de 

morosidade de demarcação de terras no estado de Rondônia, sendo esse o maior índice desde 

2003, o que Stibich (2019) associaria a uma virada para o agronegócio realizado pela Presidenta 

Dilma Rousseff como forma de manter a governabilidade e apoio nas eleições que se 

aproximavam. As ações de invasões, exploração ilegal e outros impactos ocorridos no ano 

foram desmatamento ilegal (TI Karitiana, 7 de Setembro, Tubarão Latundê, Rio Mequéns), 

Garimpo ilegal (várias terras, povos Jabuti, Makurap e isolados) e os impactos causados pela 

construção das UHE do Complexo do Madeira aos povos Cassupá, Karipuna, Karitiana e 

Kaxarari.  

O CIMI (2014) destaca um índice de 221 violências contra o patrimônio indígena em 

2014, sendo que o total de 2013 foi de 97 ocorrências, tendo um aumento de 127%, 

demonstrando que uma mudança de políticas estatais levou os agentes privados à agir de forma 

mais organizada e ativa (STIBICH, 2019). Ao passo que nenhuma terra foi demarcada em 2014, 

das 600 reivindicadas pelos povos indígenas, apenas duas foram identificadas e uma declarada 

como terra indígena pelo Ministério da Justiça no ano.  
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Tais ações violentas são decorrentes de uma postura política associada a 

governabilidade, ao ano de eleição e do processo de precarização do órgão indigenista que 

contava com um orçamento cada vez mais baixo e comprometido com despesas básicas 

(STIBICH, 2019; FUNAI, 2014), somando-se a isto a própria relação de terras e poder do Brasil 

rural e o partes do governo que agem contra direitos das populações: o poder legislativo e 

judiciário que desenvolvem propostas anti-indígenas e até mesmo anulam atos administrativos 

que demarcaram terras indígenas (02 no Mato Grosso do Sul e 01 no Maranhão) (CIMI, 2018a). 

O primeiro e o último ano do governo Dilma foram marcados por distanciamentos das 

populações indígenas, sendo uma reaproximação encenada em 2015 e encerrada no golpe anti 

democrático de 2016 (STIBICH, 2019).  

No relatório de 2015 temos a continuidade das questões violentas no estado de 

Rondônia, com grande ênfase para as invasões para extração ilegal de madeira e pedras 

preciosas na região. Rondônia sozinho foi responsável por 11,11% do casos de conflitos por 

direitos territoriais e 9,09% do total nacional de invasões, explorações ilegais de recursos e 

outros impactos territoriais no Brasil. No relatório de 2016, temos Rondônia junto com o 

Maranhão, enquanto as unidades federativas com maior número de ocorrências de invasões, 

conflitos possessórios e extração ilegal de recursos do Brasil, sendo responsáveis por 20,33% 

do total. Os índices demonstram uma forte violência no campo no primeiro governo Temer, 

neste ano o povo Karitiana foi alvo de ameaças de morte por defender território que é objeto de 

estudo de demarcação, deixando os agressores bem claro que se as avaliações continuarem a 

aldeia toda seria morta e fora este caso não fora registrado nenhum dado de conflitos por 

disputas territoriais (CIMI, 2016; APK, 2013). 

O relatório de 2017 da CIMI destaca alguns elementos sobre a disputa de terras no 

Brasil: Fernando Henrique Cardoso demarcou 145 terras indígenas, Luís Inácio Lula da Silva 

79, Dilma Rousseff 21 e Michel Temer, em dois anos, nenhuma terra indígena, demonstrando 

que mesmo considerando a média anual Michel Temer cumpriu o acordo com a bancada 

ruralista de não demarcar terras indígenas e ao mesmo tempo em que impulsionou o 

agronegócio tanto em discursos quanto em políticas públicas e investimentos (FARIA; 

OLIVEIRA; HOLLANDA, 2018).  

É preciso relembrar que o fenômeno da disputa por terras é elemento central do 

conflito entre povos indígenas, o Estado e invasores privados no Brasil e há uma 

intencionalidade de que se tenha mais terras atreladas à comercialização de commodities do que 

para a existência destas populações. O CIMI (2017) aponta em seu relatório que é preciso 
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ampliar a ação fiscalizadora do órgão indigenista ao passo que o que vemos, de acordo com os 

relatórios de gestão analisados nesta tese, é uma diminuição constante deste investimento 

(FUNAI, 2008-2018). No ano de 2017, Rondônia foi responsável por 15% dos casos de 

conflitos por direitos territoriais do Brasil e 14,58% dos casos de invasões, exploração ilegal de 

recursos e outras violências relacionadas, dando continuidade ao histórico do estado, 

destacamos também que aumentou de 59 para 96 os relatos de invasões e explorações ilegais 

em terras indígenas.  

A CIMI (2018b) registrou que o estado de Rondônia foi responsável por 15,31% dos 

casos de violências decorrentes de invasões e explorações ilegais de recursos naturais, com 

nenhuma ocorrência de conflitos territoriais entre as terras já demarcadas. Em fevereiro deste 

ano um posto de vigilância da FUNAI foi incendiado dentro da TI Karipuna, sendo marcado 

pelo relatório do CIMI o aumento drástico da violência com interesses de dominação territorial 

impactando sobre os povos Karipuna de Rondônia. Destaca-se também que neste mesmo ano 

na CIMI (2018b), são apontados casos de violências e invasões decorrentes da plantação de soja 

no estado de Rondônia, definindo neste ano uma expansão concreta da fronteira agrícola desta 

monocultura. Apresentaremos a seguir os dados compilados dos relatórios da violência contra 

povos indígenas de 2008 a 2018 em Rondônia. 

 

Gráfico 3 – Ocorrências de violências por invasões e exploração ilegal de recursos naturais em 

terras indígenas de Rondônia - comparado aos dados nacionais (2008-2018) 

 

Fonte: O autor (2021), construído a partir de CIMI 2008-2018. 
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Acerca do gráfico acima e considerando também a leitura dos documentos do CIMI 

(2008-2018) podemos destacar que Rondônia tem acompanhado a tendência de crescimento da 

violência contra povos indígenas do Brasil, sendo responsável por contribuir para os índices 

gerais do país de forma considerável. Durante os anos do governo Luís Inácio Lula da Silva 

temos uma constante de violências ao passo que a precarização de recursos destinados a FUNAI 

é menor neste período – segundo Silva e Lunelli (2020) os orçamentos dos anos de 2012 e 2013 

foram os maiores do período, sendo que de 2014 em diante há um encolhimento destes 

proventos que perduram até os anos analisados nesta tese.  

Em 2020 sofremos um fenômeno diferente, apesar do orçamento total de 640 milhões 

o mesmo não foi executado pela nova gestão do órgão, tendo sendo aplicado apenas 189 

milhões até o mês de maio). Como afirma Stibich (2019) a política do governo Lula é 

demarcada por uma tentativa de implementar uma nova prática indigenista que se refletiu na 

criação de conselhos, formações e ampliação do recurso da instituição. Mesmo que no governo 

Lula tenha estabelecido um diálogo franco com o agronegócio no governo Dilma tal 

aproximação se torna mais clara: o plano agrícola 2014/2015 contou com um aumento de 15% 

de recursos disponíveis para expansão da produção agropecuária (154 bilhões aproximados) ao 

passo que os recursos para a FUNAI foram na ordem de 663 e 607 milhões aproximadamente 

nos dois anos.  

Sendo Rondônia um estado que tem 15% do PIB atribuído a agropecuária7 (sendo a 

soja o produto com maior participação na agricultura e o leite na pecuária) as pressões pela 

utilização econômica-capitalista da terra são mais fortes do que em estados que tenham maior 

participação da indústria ou em serviços de pequena espacialidade como base econômica. 

Entendemos então que Rondônia está entre os estados com maiores índices de violência contra 

as populações indígenas e acompanhar o cenário nacional se deve ao perfil econômico da 

unidade federativa – pautado na utilização de terras em larga escala – e pela precarização de 

recursos para os órgãos fiscalizadores sendo o canalizador a FUNAI.  

Entre os anos 2014 a 2018 temos um aumento expressivo das ocorrências de violências 

contra as populações indígenas em Rondônia que constituem em nossa análise uma decorrência 

dos mesmos fenômenos ocorridos nos anos anteriores: exploração e expansão da terra pelo viés 

capitalista e precarização dos serviços de proteção.  

 
7 Observatório estadual de desenvolvimento regional http://www.odr.ro.gov.br/?AspxAutoDetectCookieSupport=1  
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A FUNAI teve os piores orçamentos desde 2008 entre 2014 e 2018 (FUNAI 2008-

2018) e este cenário se agrava quando concebemos que a demanda institucional aumentou e 

não diminuiu: há maior número de terras, indígenas, pagamento de servidores da ativa e 

aposentados, programas de proteção territorial, indenização para ocupantes de boa fé e estudos 

demarcatórios são alguns dos serviços que continuam em franca expansão – mesmo que na 

ponta final a demarcação não fosse concluída. Tendo analisado as ocorrências em números 

gerais, iremos agora debater as principais formas das mesmas.  

 

Gráfico 4 – Principais formas da violência por invasão e exploração ilegal de recursos em terras 

indígenas de Rondônia (2008-2018) 

 

Fonte: O autor (2021). Adaptado de CIMI 2008-2018. 

 

Na análise mais direta podemos afirmar que a extração ilegal de madeira é a forma 

mais comum de ocorrência (40 registros) de invasões e exploração ilegal de recursos em 

Rondônia apontadas pelo Conselho Indígena Missionário em seus relatórios. Importante frisar 

que a extração de madeira possui uma dupla perspectiva de ação sobre os territórios: primeiro 

ela possibilita a capitalização direta destes recursos e sua exploração é praticada tanto por 

agentes menos organizados ou alinhados com as elites políticas/econômicas locais até por 

organizações estruturadas que são alvos constantes de operações da Polícia Federal, FUNAI e 

SEDAM no Estado.  

Além desta exploração direta os altos índices de ocorrência de extração ilegal de 

madeira em terras indígenas devem considerar que na Amazônia a derrubada da floresta é 

condição sine qua non para realização de outras ações antrópicas na região: é a derrubada da 
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floresta que permite a mineração ilegal, a criação de gado, assentamentos ilegais, 

acampamentos de biopiratas e de milícias rurais temporárias que se constituem contra as 

populações indígenas. Sendo assim, compreendemos a alta repetição de relatos de atos de 

exploração de madeira em terra indígena enquanto fenômeno que abre as portas para os demais 

e que tal alto índice reflete que o processo de apreensão de territórios indígenas para fins ilegais 

está em franca expansão no estado de Rondônia.  

O garimpo é a segunda forma mais recorrente (13 registros) de invasões e exploração 

ilegal. Rondônia tem um histórico de ocupação por ciclos econômicos e tais ciclos deixam 

rastros temporais nas práticas econômicas da população em geral ao passo que o garimpo ainda 

é forma de subsistência parte da população, tanto de forma legal quanto ilegal. Em 05 de 

outubro de 2019 ocorreu no auditório do Instituto Federal de Rondônia8 uma audiência pública 

para debater a mineração em terra indígena (parte das intenções políticas do governo de aprovar 

a PL 191 de 2020) e ficou evidente pelas narrativas ali observadas que as associações de 

garimpeiros de Rondônia se fazem presentes e organizadas até os dias atuais e percebem as 

populações indígenas e suas terras preservadas enquanto impedimentos para se ampliar a 

riqueza e o sustento desta classe de trabalhadores. 

Tal audiência foi marcada por diversos desvios e intencionalidades: a FUNAI e as 

populações indígenas não foram comunicadas com tempo hábil para mobilização de populações 

indígenas mais distantes, no auditório desde sempre a presença da polícia militar, a audiência 

demorou mais do que o comum para se iniciar (começando perto das 10 horas e trinta minutos) 

ao passo que as famílias indígenas com crianças passaram a esvaziar o lugar quando chegou 

perto do meio dia (pela questão da alimentação).  

Além disso havia uma tendência do governo e dos mediadores de se posicionarem a 

favor dos garimpeiros ao passo que quando os representantes indígenas foram discursar tiveram 

que fazê-lo sob vaias e falas de que “isso não é nem indígena” quando a pessoa que discursava 

não tinha o fenótipo ou utilizava-se de celular para ler suas anotações, demonstrando uma visão 

preconceituosa e colonial do que é ser indígena.  

O único indígena ouvido sentado na mesa da audiência, sem vaias ou dificuldades 

impostas pela organização, pelos garimpeiros e outros interessados econômicos foi um senhor 

que se posicionou a favor do garimpo, sem autoridade (afirmada no momento) para representar 

a totalidade daquela etnia. Perto do comum horário de almoço os grupos indígenas se retiraram 

 
8 O pesquisador autor deste trabalho participou da audiência e acompanhou as narrativas de todas as partes como ouvinte sendo 

esta prática parte do trabalho de campo desta tese, sendo registrada em gravação as falas públicas e descartadas após sua análise. 
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em sua quase totalidade (permanecendo três senhores dentre eles o que discursou a favor) e a 

reunião foi conduzida com a fala dos presidentes e representantes das associações de 

garimpeiros que pautaram sua fala na descriminalização do modo de viver de pais de família e 

cidadãos de bem e pelo desenvolvimento do estado – sempre com muitos aplausos dos que ali 

estavam.  

Falaram ainda representante da polícia federal – que frisou a necessidade de 

descriminalizar os garimpeiros - e o do Ministério de Minas e Energia e com relação a este 

último a mensagem foi bem clara: a exploração de recursos minerais em terras indígenas é legal 

e constitucional, sendo inevitável sua realização com brevidade, o que alegrou a audiência. Os 

fatos desta ocorrência social demonstram que o Estado é partidário da exploração mineral em 

terras indígenas e tal discurso – realizado em escalas nacionais, regionais e locais – 

potencializam o vigor exploratório e associando isto a dificuldade de fiscalização ampliam os 

casos.  

Corroborando com tal análise, a Superintendência Estadual de Comunicação 

(SECOM-RO) publica sua visão da audiência e destaca fala do governador do estado (Coronel 

Marcos Rocha – PSL) que afirma uma vez ter conversado com uma criança Suruí que lhe pediu 

encarecidamente a oportunidade de explorar as riquezas em sua terra, tendo cooperação para 

trabalhar9. Tais narrativas escolhidas a dedo, assim como a escolha de quem é indígena e quem 

não é, são analisadas a partir de uma violência colonial que seus intermediários nem disfarçam 

e dentro do pressuposto de ideologia: as narrativas se aproximam das fábulas, de claro intuito 

moral e fantasioso, destacam contextos para apontar caminhos estruturais a serem tomados – 

mesmo que uma criança não represente a totalidade da etnia em sua vontade cosmológica e 

política, esta é destacada (sem ter nome ou definição histórico-temporal) para justificar uma 

intencionalidade claramente exógena aos interesses étnicos (ALTHUSSER 1985; FANON, 

1979).  

O Laboratório de Gestão do Território (UNIR) soltou na ocasião uma nota técnica 

“Cartografia da Mineração em Terras Indígenas em Rondônia10” que nos fornece algumas 

perspectivas: em todo o estado de Rondônia há requerimentos para exploração mineral, 

apontando que há uma disputa econômica pelo território e não apenas pelo subsolo – tendo em 

vista que a exploração se inicia da superfície, já com relação as terras indígenas 19 das 21 do 

estado possuem requerimentos, se excluindo apenas a Sagarana e a Rio Negro Ocaia. Afirma 

 
9 http://www.rondonia.ro.gov.br/exploracao-de-minerios-em-terras-indigenas-em-rondonia-e-debatida-em-audiencia-publica/  

10 Disponível em https://www.unir.br/noticias_arquivos/27556_nota_tecnica_001_2019_gtga_unir.pdf  
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ainda a nota que em sete terras indígenas o valor requerido para exploração mineral é maior que 

60% do total e 45% da TI Uru Eu Wau Wau está sendo requerida para mineração, com grande 

impacto para indígenas isolados e para rios que abastecem a bacia do Madeira, impactando no 

acesso à água da população em geral.  

Estes dados apontam que Rondônia é objeto de exploração mineral e que ela ocorre 

tanto de forma legal quanto ilegal no decorrer de sua história até os dias atuais, é possível 

apontar que há uma forte intencionalidade de avançar sobre territórios menos tocados pela ação 

humana para revigorar o eldorado rondoniense. Considerando que o 20,9% do PIB Rondoniense 

é atribuído a indústria e este ramo industrial se beneficia basicamente do tratamento do leite, 

carne e minérios, apontamos que nesta importante fatia do produto interno bruto do estado a 

mineração é parte fundamental. Sendo assim, há um fomento informal para que tais práticas 

ocorram mesmo que a mineração ilegal não seja atribuída ao PIB a mesma corrobora para a 

criação de um discurso social sobre a riqueza que pode ser explorada a partir da mesma.  

Continuando a análise do gráfico IV, (CIMI, 2008-2018), temos a categoria “Outros” 

que é composta por retirada de areia, cascalho, pesca e castanha por não indígenas que somadas 

foram responsáveis por 12 ocorrências nos 10 anos analisados. É importante frisar que estas 

ocorrências são apresentadas a partir de relatos dos indígenas, publicações de jornais e dados 

das autoridades públicas e representam ocorrências com ampla duração e não um caso isolado 

e com duração de horas ou poucos dias. Logo, 12 ocorrências representam que há exploração 

destes recursos de forma ilegal por não indígenas no Estado ocorrendo em ampla escala.  

Com relação a categoria UHE/PCH temos 8 ocorrências que representam a presença 

permanente de impactos destas construções nas terras indígenas: Primeiro as grandes usinas de 

Samuel, Jirau e Santo Antônio e as pequenas centrais instaladas, sobre as usinas de larga escala 

iremos realizar uma análise na próxima seção deste capítulo. Sobre as PCHs é importante frisar 

que a exploração deste recurso se iniciou em Rondônia no ano de 1987 com a construção da 

Rio Vermelho, em Vilhena (NETO; MORET, 2008) e em 1992, com uma crise energética que 

ocorreu no estado, o setor privado começou a explorar a energia das pequenas centrais, sendo 

a primeira no município de Colorado do Oeste, nomeada Castamann I. 

As pequenas centrais hidrelétricas causam menos impactos ambientais do que as 

grandes usinas, entretanto, a proliferação das mesmas tende a aumentar impactos secundários 

quando consideramos que mesmo em menor escala a soma de vários empreendimentos amplia 

os danos socioambientais, as chances de rompimentos e por isto se torna fundamental afunilar 

os critérios de licenciamento das mesmas. Desta forma a construção de uma PCH não se encerra 
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no pequeno represamento – fato positivo – mas na alteração do curso d’água de forma perene e 

mesmo que seja menos poluente que a alternativa (as termoelétricas) histórica de Rondônia, 

necessitam de estudos mais densos (NETO; MORET, 2008).  

Ainda na análise do gráfico IV temos em menor escala de ocorrências: incêndios, 

utilizados na região amazônica para ampliar a utilização econômica dos espaços, danos contra 

o patrimônio, ataques contra casas indígenas com intuito de expulsar/ameaçar os ali residentes 

e danos contra prédios da FUNAI, plantação de Soja especialmente a partir de 2017 

demonstrando uma ampliação da fronteira agrícola desta forma de monocultura e uma 

ocorrência de escravidão que apesar deste número demonstra que o passado escravista do Brasil 

para com os povos indígenas não está tão distante – vendidos pelos agentes do SPI para donos 

de seringais, garimpos e na construção da EFMM, a escravidão indígena é um passado existente 

no presente (BRASIL, 1967; SARDE NETO, 2019).  

A organização dos dados da CPT, do CIMI e outras fontes que corroboram com a 

análise nos permitem refletir sobre a frase que sintetiza o debate desta seção: “as colônias são 

um lugar onde o controle e as garantias da ordem judicial podem ser suspensos, onde a violência 

do estado de exceção opera a serviço da civilização” (MBEMBE, 2016). Rondônia é um espaço 

de prática da necropolítica a serviço do processo civilizador (expansão da modernidade 

contemporânea) o que compreende não apenas a domesticação dos corpos, mas a capitalização 

dos territórios de forma ampla.  

Transformar os territórios e seus recursos naturais requer a expulsão, morte ou 

assimilação daqueles que possuem formas diferentes de pensar, daí a instituição de um estado 

de exceção, da ascensão de um povo inimigo e por fim das políticas de morte. As políticas são 

praticadas em todas as escalas político-territoriais: nas escalas locais/regionais as elites políticas 

e econômicas impõem suas vontades pelos meios legais (na proposta de Leis, extinção de áreas 

de preservação) ou ilegais, agindo junto com agentes privados de menor organização para 

realização de invasões e outras demandas da máquina necropolítica. Já na escala nacional há 

uma pressão por diminuição dos direitos territoriais indígenas na máquina legislativa, 

precarização do indigenismo oficial e ataque ideológico ao não oficial, morosidade nos estudos 

e demarcação de terras indígenas, fomento ao agronegócio para impulsionar o PIB e a 

governabilidade, dentre muitos outros fenômenos discutidos até aqui e adiante neste trabalho.  

Frisamos a inter-relação entre as escalas: decisões na escala nacional impactam 

diretamente na local/regional e o mesmo pode ser dito das pressões do capitalismo internacional 

e a posição que ocupa o Brasil nesta divisão mundial da produção, tendo como um dos motores 
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a corrida pelo desenvolvimento (FURTADO, 1973). Agentes locais são impulsionados por 

agendas nacionais tanto pelos discursos quanto pelas políticas públicas de financiamento para 

parcelas específicas da economia regional.  

Governabilidade, crescimento econômico, acumulação de renda, progresso são 

discursos/práticas relacionados em larga escala nestas formas menos centralizadas de impactos 

onde Estado, capitalistas nacionais e internacionais e agentes privados de estrutura 

organizacional (madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais por exemplo) se organizam em 

torno de práticas que inevitavelmente causam impactos ambientais e expõem a riscos e 

vulnerabilidades às populações tradicionais.  

O texto “A batalha de Humaitá” nos dá a tônica desta relação na Amazônia Brasileira. 

Narrado a partir de cenas vividas pela autora, permite visualizar relatos rotineiros nas relações 

Estado/agentes privados/indígenas. Em Humaitá os Tenharim lutam contra os invasores há pelo 

menos 100 anos, desde a construção das primeiras estradas, fato que se intensificou com a 

rodovia transamazônica. O conflito contra os fazendeiros na região é o fato da resistência destes 

povos à necropolítica. Em 27 de dezembro de 2013 cem indígenas Tenharim se reúnem para 

batalhar contra invasores caso a Polícia Federal não chegasse em trinta minutos. A polícia 

chega, os invasores se dispersam, mas antes postos de pedágio, prédios e carros na terra 

indígena tinham sido queimados (CASTILHO, 2014).  

Na cidade, Castilho (2014) relata que é possível ouvir que “cinquenta indígenas é 

difícil de matar, mais dois ou três dá” e que os americanos, após matar todos os seus índios, 

vem aqui defender os nossos. No dia de Natal, Xexéu (figura local) passa com seu carro de som 

conclamando a população a pegar os culpados (os índios) pelo sumiço de 3 não índios, sem que 

nenhuma investigação tenha sido feita. Comerciantes pagam os alimentos para a massa que 

marcha pela cidade afirmando “vamos queimar”. Apenas 18 dias após o sumiço dos não-índios 

que as autoridades começam a investigar, solicitando roupas sujas para que os cães farejem, 

quando o caos já está instaurado.  

Resultado disto é a queimada de carros, barcos, casas e a sede local da FUNAI por 

parte dos manifestantes - mesmo com o fechamento dos postos de combustível pelas 

autoridades, motociclistas cediam gasolina de suas motos para que os ataques continuassem. O 

prédio da SESAI foi queimado e o da FUNASA foi poupado graças aos pedidos do vizinho 

(não indígena). Graças a isto cirurgias e tratamento contra o câncer de indígenas foram 

interrompidos. Não há isolamento do local para investigação dos culpados (CASTILHO, 2014). 

O Tenente-Coronel Antônio Prado recebe a missão de proteger 115 indígenas na vila militar da 
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cidade, é ameaçado pela população, ameaçam sequestrar sua mulher, os moradores da vila 

militar ficam uma semana sem sair de suas casas. O prefeito decide cancelar um festejo, graças 

a instabilidade da cidade, pelas redes sociais os moradores combinam de “17 horas, queimar a 

prefeitura”, fato que não foi consolidado.  

Humaitá, seguindo uma tendência regional, se compõe enquanto um território de 

exclusão dos direitos dos povos indígenas da região, onde são ameaçados de espancamento e 

morte pelos moradores da região - principalmente por aqueles que são, como eles, pobres. 

Castilho (2014) finaliza sua análise com dois fatores primordiais para explicar tais ações: a 

rentabilidade e a omissão do Estado.  

Quando Mbembe (2016) afirma que a necropolítica tem a morte como objeto-fim, 

superando o paradigma da rentabilidade do plantation é preciso debater: a Amazônia ainda é o 

local onde o plantation (latifúndio, monocultura, mão-de-obra escrava e produção voltada para 

o mercado externo) ainda é a base da necropolítica das elites nacionais e locais, assim como da 

cooptação das massas, tendo o desenvolvimento como base discursiva para tais ações. Mesmo 

que alteremos as formas da mão de obra escrava, ainda é forte tal presença, assim como do 

latifúndio, da monocultura e da produção voltada para o mercado externo no Brasil 

contemporâneo.  

O consenso popular do “tem que matar um por um” dos indígenas em Humaitá no final 

de 2013 (CASTILHO, 2014) representa justamente esta cooptação das populações de que os 

indígenas são um impeditivo ao desenvolvimento e que a pobreza vivida por eles é causada pela 

impossibilidade de utilização destas terras, fato que não é real. Concentração de renda e de 

terras, exploração da mão de obra rural e urbana, corrupção local e nacional são alguns dos 

fenômenos que podem explicar tal pobreza, mas não as terras ocupadas pelas populações 

indígenas (OLIVEIRA, 1998; SOUZA, 2012).   

Tendo apresentando dados e argumentos para a composição do estado de Rondônia ser 

considerado território de exceção para as populações tradicionais, levando em conta dados de 

violências causadas pela intersecção entre agentes privados e públicos entre os anos 2008 a 

2018, vamos na próxima subseção deste trabalho debater os grandes empreendimentos em 

Rondônia enquanto continuidade e aglutinação de forças do Estado na busca pelo 

desenvolvimento e da governabilidade, destacando os danos causados por tais 

empreendimentos em terras indígenas do Estado.  
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2.3.2 Capitalismo, Necropolítica e Grandes Empreendimentos em Rondônia 

 

Mbembe (2016) define necropolítica enquanto um trabalho político de morte, 

considerando que tal contexto leva inexoravelmente a reconfigurações de resistência, sacrifício 

e terror. Para a instalação de tal necropolítica se torna necessária a formação de um estado de 

exceção - espaço onde os direitos humanos fundamentais são transgredidos sistematicamente e 

a morte se torna forma pelo qual tal exceção é levada à derradeira potência, neste contexto, a 

destruição dos corpos e populações humanas é um desejo institucionalizado. Desta forma, 

apontamos que os dados destacados na subseção anterior se somam aos que serão aqui 

destacados: as necropolíticas podem ocorrer tanto de forma descentralizada – assassinatos, 

ameaças, invasões – quando centralizadas – na construção de grandes usinas hidrelétricas ou 

projetos de lei que visam retirar direitos indígenas dos seus territórios. 

Justifica-se socialmente a exclusão dos direitos elementais e a soberania 

governamental a partir de crises ficcionais ou reais, a ficcionalização de um inimigo à espreita 

e a interesses nacionais comuns, possibilitando a exclusão e morte sistemática dos outros 

(MENDOZA SANCHEZ, 2018; MBEMBE, 2016). Césaire (1989) vai afirmar que a empresa 

colonial é “preparadora do desastre e precursora da catástrofe”: a execução de indígenas, hindus 

e negros foi (é) a forma encontrada para destruir as muralhas que poderiam impedir a expansão 

da civilização - e de suas crenças, modelos econômicos e culturais. Apenas ceifando 

civilizações, destruindo pátrias e extirpando a raiz da diversidade que se poderia expandir o 

modelo para os espaços colonizados.  

Um importante debate de Mbembe (2016) sobre a necropolítica é quando o mesmo 

define duas perspectivas gerais sobre o conceito a partir das práticas coloniais e das práticas 

contemporâneas do mesmo. Nas práticas coloniais temos uma associação da violência,morte 

com a rentabilidade dos processos de ocupação e dominação de corpos enquanto que na 

atualidade a violência não é um meio, mas o objetivo em si das práticas. Precisamos debater tal 

processo no contexto de um capitalismo não consolidado e marginal como se dá no Brasil que 

apenas no século XXI dá maior força para sua entrada no capitalismo internacional a partir de 

uma postura submissa e dependente dos países centrais. A necropolítica precisa ser analisada 

em duas perspectivas: enquanto governabilidade e enquanto processo eleitoral, sendo que 

ambas envolvem os campos econômicos e políticos: 
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A necropolítica enquanto governabilidade se associa ao Brasil e aos povos amazônicos 

de muitas formas, para efeitos didáticos iremos destacar alguns exemplos entretanto a síntese 

reflexiva se pauta no postulado que para ter a manuseabilidade dos poderes é preciso que se 

pratique tal poder sobre a vida e a morte sobre certos indivíduos e populações. Os discursos 

envolvidos são muitos: o desenvolvimentismo do PAC dos governos petistas (2003-2015) e o 

populismo anticientífico do governo bolsonaro (2018-2022) durante a pandemia do COVID-19 

são exemplos práticos. Nosso objetivo nesta subseção é realizar um debate sobre os 

desdobramentos do PAC (programa de aceleração do crescimento) no estado de Rondônia e 

seus impactos gerais sobre as populações indígenas – no capítulo cinco desta tese faremos um 

debate específico sobre os impactos das UHE de Jirau e Santo Antônio sobre as populações 

indígenas atingidas, onde iremos estabelecer análises mais centralizadas, nesta subseção a 

intencionalidade é estabelecer uma discussão teórica pautada em um exemplo prático.  

O PAC é considerado um desdobramento nacional de um projeto de integração 

internacional que busca relacionar escalas do desenvolvimento, o IIRSA, que é o programa 

Integração da Infraestrutura Regional Sulamericana (IIRSA), ação iniciada entre os dias 30 de 

agosto e 1º de setembro de 2000, em Brasília, com a participação de 12 mandatários de países 

da América do Sul e instituições financeiras como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), Corporação Andina de Fomento (CAF) e Fundo Financeiro para Desenvolvimento da 

Bacia do Prata (FONPLATA). Assim, o Plano de Ação de Montevidéu previa nove ações de 

integralização entre os países signatários (IIRSA, 2018).  

A integralização física é desenvolvida, segundo o IIRSA (2018) a partir da 

infraestrutura já existente e dos empreendimentos que devem ser desenvolvidos, visando o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, tendo o Estado com parceria privada enquanto 

mola desenvolvimentista. O IIRSA é a articulação de projetos que que organizam respostas às 

demandas de infraestrutura, energia e logística visando os interesses do capital 

privado transnacional e nacional (BRANDÃO, 2012).  

Entretanto, o IIRSA não é apenas um projeto de intervenção física, sendo necessário 

que ao se realizar uma análise do mesmo considerar o reordenamento econômico e territorial 

que é provocado em maiores ou menores escalas, pois o mesmo age sobre a região do mundo 

com maior potencial hidrelétricos e de outros recursos energéticos, envolvido em uma disputa 

socioambiental em escalas internacionais: a Amazônia (ANEEL, 2015).  

Na escala nacional, os projetos do PAC, lançado oficialmente pelo presidente Lula, 

em 2000, e se mantém como parte fundamental do governo Dilma Rousseff, tem como objetivos 
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incentivar o investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e remover 

obstáculos ao crescimento do Brasil, objetivo correlato ao programa do IIRSA. Com orçamento 

de 646 bilhões no período de 2007 a 2010 o PAC investiu no setor de logística, energia e 

estrutura social urbana, construindo novas e recuperando estruturas pré-existentes, renovando 

e ampliando também os impactos sociais e ambientais nas regiões.  

 A segunda etapa do PAC (PAC 02) previu o investimento de 955 bilhões de 2011 a 

2014 e 631 milhões após 2014, organizados em seis grandes eixos: transportes, energia, cidade 

melhor, comunidade cidadã, minha casa minha vida e água e luz para todos, sendo, aos 1,586 

trilhões previstos 1,088 trilhões gastos com o eixo do setor energético - que previa ações para 

a garantia da geração e transmissão de energia elétrica, difusão de redes renováveis, 

combustíveis renováveis, eficiência energética e pesquisa mineral (BRASIL, 2010).  

A convergência entre o IIRSA (atualizada pelo portfólio COSIPLAN) e o PAC se 

consolida ao passo que ambos os projetos apontam a infraestrutura como fonte maior de 

desenvolvimento. Roberto Leher (2007) entende o PAC como um “IIRSA nacional” que busca 

definir a inserção do Brasil na geografia econômica da América do Sul, mantendo a exploração 

e comercialização aos recursos naturais, motriz do crescimento econômico, sendo um dos 

aspectos fundamentais para garantir a governabilidade do governo de esquerda dos partidos dos 

trabalhadores no país, posicionando ainda o país em uma categoria de liderança da América do 

Sul.  

Uma crítica ao IIRSA (e nacionalmente ao PAC) é que o mesmo pretende realizar tal 

integração a partir das classes dominantes do sul com benefícios à setores mais 

internacionalizados, sendo a ênfase em infraestrutura relacionada ao aumento de 

desenvolvimento e exportação de matérias primas e recursos naturais para os países centrais, a 

citar China, o que acarreta na redução de força de trabalho e flexibilização das licenças 

ambientais, privatizações por parceria público-privadas, para facilitar os 531 projetos do 

COSIPLAN, sendo destes 73 no Brasil.  

Leher (2007) afirma que os sujeitos contrários ao desenvolvimento são apontados 

como obstáculos ao desenvolvimento, como podemos visualizar no documento da ANEEL 

(2015) sobre energia elétrica, na apresentação do PL 191-2020 sobre mineração indígena e no 

documento “Considerações sobre energia elétrica no Brasil” de Antônio Dias Leite (2011), 

onde o autor expõe que a ampliação do sistema energético brasileiro é uma necessidade urgente 

e que as dificuldades está principalmente no licenciamento de novas hidrelétricas na Amazônia 
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– região que concentra 70% da possibilidade de expansão hidrelétrica do país – que geram 

“inconvenientes” para as populações tradicionais. 

Leite (2011) defende a franca expansão do sistema com o risco de termos colapsos 

energéticos e pausas no crescimento brasileiro e para isto chama os impactos aos modos de 

viver e ao meio ambiente de “restrições ambientais” que devem ser flexibilizadas, no mesmo 

documento afirma que as mudanças climáticas são questionáveis, afirma que ambientalistas de 

verdade se posicionam a favor do governo e os falsos ambientalistas estão em ONGs 

defendendo países internacionais de bases industriais, sendo o licenciamento de UHEs travados 

pois se perde o foco central de vista que é a realização do melhor projeto.  

Destaco ainda do texto que outro problema do licenciamento ambiental é o 

reconhecimento de “privilégios dos índios” e suas organizações que atrapalham e tumultuam 

os processos com interesses ocultos. Nota-se que a utilização de palavras pelo autor impõe uma 

contraposição entre nós (interessados no Brasil e no desenvolvimento nacional) e os outros (que 

tem privilégios e defendem interesses escusos ao país). Tal narrativa “nós versus eles” é uma 

condição necessária para se ampliar os territórios de exceção de direitos e por consequência 

justificar políticas desenvolvimentistas e necropolíticas (MBEMBE, 2016). Não é a primeira 

vez que foi utilizada -  não podemos esquecer dos planos de dominação da Amazônia pelos 

governos militares e dos discursos do governo Bolsonaro durante os anos de escrita desta tese.  

A produção de Antônio Dias Leite (2011), da ANEEL (2015) e outras fontes aqui 

debatidas reforça a ideia de que tal narrativa nunca se excluiu das intencionalidades da academia 

e dos governos, apenas é apresentada de forma mais ou menos clara dependendo da associação 

ideológica do governo no poder.  

Voltando ao contexto geral, o IIRSA e o PAC preveem a conversão do Brasil em um 

exportador de commodities mais ou menos industrializadas, concentrando-se nas áreas de 

energia e recursos hídricos, o que confirma o processo de reprimarização do país. De forma 

interligada, a expansão do capitalismo rural e da atuação de grandes empreendimentos na região 

amazônica leva a violência contra as populações tradicionais de forma direta e indireta.  

Analisando agora os impactos na escala regional-local são previstos atualmente 369 

projetos do PAC para Rondônia sendo 09 de infraestrutura energética, 23 de infraestrutura 

logística e 337 infraestruturas social e urbana. São previstos, em execução ou já executados 

diversos projetos de petróleo e gás natural, transmissão de energia elétrica e geração de energia 

elétrica que causam ou potencialmente causarão impactos aos povos tradicionais e à sociedade 

em geral.  
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Esses dados preliminares representam que Rondônia está no seio das ações do PAC o 

que orienta a realização de projetos locais de desenvolvimento, de ordem do governo e do 

município sede e também da ação de pessoas físicas e jurídicas privadas que agem em 

decorrência dos empreendimentos públicos, apontando franca relação entre agentes públicos e 

privados de diversas escalas de origem e atuação. Essas ações públicas e privadas causam uma 

resistência por parte dos povos atingidos.  

Dentro do recorte espacial local (estado de Rondônia) desta tese, um discurso 

semelhante é encontrado na construção das Usinas de Jirau e Santo Antônio, Porto Velho, 

Rondônia. No estudo “A legitimação das barragens na Amazônia pelo discurso do jornal Valor 

Econômico” de Alexania Rossato (2010) é possível compreender que uma das formas mais 

comuns de superação das crises do capital é a exploração de recursos naturais, ampliando suas 

fronteiras, assim sendo a expansão do capitalismo desenvolvimentista na Amazônia e seu olhar 

para as grandes obras de infraestrutura é um caminho esperado como resposta à chamada 

terceira crise do capital.  

As obras de Jirau e Santo Antônio estavam voltadas para expansão e continuidade do 

acúmulo de capital, assim como da garantia da governabilidade dos governos - tanto pelo 

enxerto de dinheiro temporário na região quanto pelas relações favoráveis do governo com as 

elites locais, nacionais e internacionais e para isto se torna necessário superar as eventuais 

“dificuldades locais”.  

Partindo da ideia de uma “energia limpa”, a então ministra Dilma propôs “ampliar a 

eficiência energética, o uso de biocombustíveis, a oferta de hidrelétricas e fontes alternativas 

como biomassa, eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, e o uso de carvão de florestas plantadas 

na siderurgia”, o governo brasileiro caminhou em direção aos interesses do grande capital: 

investimento e associar sua produção ao meio ambiente (ROSSATO, 2010).  

As usinas se tornaram então, em sua construção, benéficas para setores como a 

indústria de energia elétrica, de construção de barragens, na transmissão de energia elétrica para 

as regiões sul-sudeste do país e do meio ambiente, como o mercado de carbono e a falácia da 

energia limpa. Mesmo com aproximadamente 20 mil vítimas impactadas e o lucro altamente 

concentrado em empresas (principalmente as privadas) e os impactos gerais socializados para 

todos os moradores da região é preciso compreender quais motivos levam ao amplo aceite da 

população na época dos estudos e construções. Rossato (2010) atribui isto a uma onda de 

discursos defensores das usinas que associam as mesmas ao desenvolvimento, empregabilidade 
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e renda para a população, o que de fato se materializa por um curto período de tempo, mas tal 

crescimento não se converte em desenvolvimento social perene. 

Moradores da cidade de Porto Velho puderam visualizar manifestações, adesivos em 

carros, propagandas televisivas e outros discursos amplamente difundidos que tinham 

financiamento das elites locais. Na capital, "O comitê do movimento calcula que já recolheu 

mais de 100 mil assinaturas em favor da construção das hidrelétricas” com manifestações 

públicas de autoridades do partido dos trabalhadores e outros. Como uma repetição trágica da 

história, em 2019-2020 o governo Bolsonaro anuncia a construção da Usina de Machadinho, 

mesmo com impactos em terras indígenas reconhecidas em seus estudos. Tal associação e 

repetição do modus operandi da construção de UHE na Amazônia destaca que a intenção de 

construir usinas e colher os frutos benéficos para os governos é fato que perpassa os vieses 

ideológicos.  

Para ampliar a aceitação da comunidade local é comum utilizar a presença de altas 

figuras políticas para deliberação positiva sobre as obras, como o caso da presença do presidente 

Lula no canteiro de obras – onde o mesmo na ocasião diminuiu a necessidade de preservar os 

peixes da bacia do Madeira que passam de 1000 espécies e não são “meia dúzia de bagres” 

(ROSSATO, 2010). A mídia se coloca enquanto aparelho ideológico de Estado quando é 

utilizada pelo mesmo para que suas intencionalidades se concretizem de forma hegemônica nos 

discursos e práticas das massas, quando os agentes são contra as usinas, são depreciados, 

quando são a favor, exaltados (ALTHUSSER, 1985).  

Na ocasião, o jornal Valor Econômico, de São Paulo, publicou sistematicamente 

repetições a favor das UHE de Jirau e Santo Antônio em Rondônia, demonstrando que os 

impactos causados a nível regional são repercussões de inferências de agentes nacionais, com 

intencionalidades definidas. As grandes obras infraestruturais relacionam capitalismo, 

governabilidade, dominação de massas e necropolítica, conceitos distintos nas caixas teóricas 

e que se misturam na práxis da existência e reflexão científica.  

Em suma os projetos do PAC desenvolvidos na Amazônia e em Rondônia, ou seja, a 

nível regional - nas dimensões estaduais, municipais e privadas - são consequência direta ou 

indireta dos empreendimentos internacionais e nacionais, pelo fato de que os diversos níveis de 

estrutura se combinam no território, complementando-se entre si e impactando as terras 

indígenas e outros territórios. Importante frisar que para a implementação de tais projetos é 

necessária a adoção de uma necropolítica, da destruição de corpos e modos de viver das 

populações tradicionais. Projetos infra estruturais, ocupação da Amazônia pelo capital e 
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necropolítica são conceitos-práticas interligados, sendo elementos comumente utilizados para 

garantir a governabilidade e crescimento econômico do país. 

 

2.4 Desenvolvimento e Necropolítica: reflexões finais 

 

 Assim como analisado por Mendoza Sanchez (2018) ao debater a relação entre 

necropolítica e capitalismo gore no México, na Amazônia rural também temos três autoridades 

com legitimidade para estabelecer o estado de exceção e exercer a necropolítica – Estado, os 

grandes conglomerados capitalistas e os agentes privados com menor estrutura. No caso da 

Amazônia precisamos apontar que os agentes públicos e privados exercem tais papéis e 

executam suas leis para decidir quem vive e morre tendo como elemento orientador a 

acumulação de capital e como discurso ideológico (maquiagem) o desenvolvimento e o 

progresso econômico.  

Os agentes privados ameaçam, incitam a população, grilam terras, expropriam 

recursos, invadem terras indígenas, os agentes estatais promovem grandes projetos, não 

fiscalizam, são precarizado pelos governos os órgãos de apoio aos indígenas, impõem 

legislações anti-indígenas (CIMI, 2018) - as duas autoridades atuam em sincronia para causar 

o etnocídio e a pauperização extrema dos sobreviventes e suas ações são aplicadas nas escalas 

locais, regionais, nacionais e internacionais.  

A governabilidade é um dispositivo social que coloca o governado em relação de 

submissão com o governante. No capitalismo contemporâneo, tal governabilidade passa pela 

garantia da liberdade econômica para setores específicos da sociedade, manutenção do contato 

com os aparelhos ideológicos capazes de formar opinião das massas e no caso específico do 

Brasil há uma convergência de tais atores econômico-político-midiáticos - nossa afirmação 

pode ser sintetizada na ideia das bancadas políticas no Congresso e Senado.  

Segundo Mendoza Sanchez (2018) tais flexibilizações (na busca da governabilidade) 

é que dão base para as necropolíticas. Para garantir o aceitamento os governos trespassam 

populações vulneráveis e assim agradam os agentes responsáveis pelo aceitamento local e 

nacional: caso mais emblemático para o estado de Rondônia é o complexo hidrelétrico do 

Madeira durante os governos petistas. Considerando que o que fixa a governabilidade é o 

mercado, que são as leis de intercâmbio e os benefícios empresariais que constituem a 

manutenção dos governos, é possível afirmar que os Estados-nação hoje se constituem enquanto 

Estados-mercado, disputado por agentes nacionais e internacionais.  
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Neste sentido, Ana Bengoa (2018) afirma que há uma re-atualização e expansão do 

domínio colonial com outra roupagem administrativa, com variação de agentes públicos e 

privados, expandido as veias do capitalismo na região a partir de um contexto nacional e 

internacional. Neste sentido, é preciso questionar os “arquivos nacionais” que escreveram as 

histórias regionais da América Latina a partir da perspectiva do colonizador, reescrevendo-as 

de 1500 e até o momento em que as narrativas e poderes cheguem a um equilíbrio democrático 

de fato.  

Uma crítica é preciso ser feita: a criação dos Estados nacionais latino-americanos não 

levou a renúncia do projeto de modernização ocidental, sendo o etnocídio e outras ações anti-

indígenas continuado pelas elites herdeiras deste projeto de eliminação do outro: tendo o 

nacionalismo liberal como ideologia condutora, as vezes ligado ao Estado desenvolvimentista, 

mas sempre considerando tais populações como impedimentos. Em suma, tais violências 

pertencem à essência do Estado, que fez parte de sua formação, desde os primeiros contatos 

pautado em políticas ligadas à morte, ligado ao regime de produção/reprodução do capitalismo 

(BENGOA, 2018).  

Assim, fazendo uma atualização da necropolítica na sociedade contemporânea é 

preciso partir da pressão por novas terras e territórios, sendo este também um objeto de 

resistência dos povos indígenas e outras populações rurais tradicionais. São práticos então 

Estados terroristas ou Estados falidos, de alguma forma, ou causadores dos danos diretamente 

(terroristas) ou indiretamente pela omissão (falidos) (BENGOA, 2018).  

Acreditamos que tais faces da violência estatal contra os povos indígenas no Brasil e 

em Rondônia se mesclam nas duas formas, como podemos destacar no Relatório Figueiredo, 

Relatório da Comissão da Verdade acerca dos povos indígenas, Congresso Anti-indígenas e 

outros documentos como o Relatório de conflitos no campo (da CPT) e o Relatório da Violência 

contra os povos indígenas (do CIMI), todos analisados nesta tese no presente capítulo e nos 

seguintes.   
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3   RELAÇÕES ENTRE ESTADO, INDIGENISMO E OS POVOS INDÍGENAS NO 

BRASIL: TRAGÉDIAS E ETNOCÍDIOS DO SÉCULO XIX AO XXI 

 

O presente capítulo da tese tem como elemento norteador responder ao objetivo 

específico da pesquisa “Debater a conceitualização de desenvolvimento, sustentabilidade e 

políticas públicas a partir das múltiplas perspectivas, dos povos indígenas, dos agentes estatais 

e privados com relação aos empreendimentos que impactam nas terras e organizações 

indígenas”. Para levar a cabo tal proposta, neste texto pretendemos realizar uma breve análise 

da história recente das formas do contato e manutenção da violência colonizadora que age sobre 

os povos indígenas, seus territórios e a utilização do conceito/prática do “desenvolvimento” e 

paradigmas da integração a partir de projetos estatais e privados.  

Importante salientar que este capítulo é uma revisão livre de documentos e teóricos 

que refletiram sobre o objeto, organizados por temática e adesão ao tema, associados pelo autor. 

Tendo a perspectiva da colonialidade (e decolonial) como olhar específico sobre teorias e 

práticas aqui debatidas serão realizadas conexões entre posturas de instituições e agentes 

realizadas no passado recente com ações sociais ocorridas na contemporaneidade da escrita 

deste trabalho que acreditamos estarem conectadas como “reflexos” de posturas ideológicas e 

posicionamentos históricos de sujeitos constituídos como o Estado, agentes multilaterais, as 

lideranças/associações indígenas, dentre outros. 

No que tange aos povos indígenas, precisamos salientar que a relação do Estado e de 

agentes privados não indígenas esteve sempre relacionado aos interesses destes primeiros, 

inicialmente partindo do uso de seus corpos para a construção de elementos da empresa colonial 

e posteriormente, com o uso de novas fontes de mão de obra (advindos da África), para seus 

territórios. Em meados do século XIX já podemos visualizar tal processo em franco 

desenvolvimento e no processo de normalização deste discurso os indígenas são colocados 

como empecilhos ao progresso, no século XX este discurso se aprimora de forma que os povos 

tradicionais são vistos cada vez mais como inimigos da soberania nacional (CUNHA, 1992).  

Sobre a questão da colonialidade, utilizamos de um estratagema comum das Ciências 

Humanas na construção de tecidos discursivos: a imagem conceitual. Para definir todas as 

estratégias e reflexos das elites coloniais e pós-coloniais utilizaremos a imagem da “máquina 

colonial” - precisamos entender que estruturas organizadas, relativamente menos ocupadas com 

desarmonias que os povos subalternizados, são responsáveis por ações e blocos sociais que nos 
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levam a um caminho comum que aqui sintetizamos como hegemonia do capital. Esta é a 

máquina. A imagem é necessária para melhor compreensão do que iremos discutir abaixo. 

A máquina colonial possuiu e possui interesses particularizados para o Brasil e para a 

América Latina, o que requer obrigatoriamente que passemos pela divisão mundial do trabalho 

entre desenvolvidos e “em desenvolvimento”, a organização dos países em estruturas político-

militares que respondam aos interesses das elites globais, uma hierarquia racial-étnica/gênero-

sexualidade/religiosa que privilegie o homem branco-europeu-ianque/heterossexual/judaico-

cristão e que distribua as demais raças em estratos inferiores, possibilitando a 

invasão/dominação/morte de indivíduos, promovendo a superioridade de ideologias e 

cosmologias inclusive no objeto de debate desta seção da tese: que os povos indígenas estão em 

um momento ulterior da humanidade, cabendo ao capitalista (e seu comitê de negócios) 

impulsionar, à revelia e violentamente, estes grupos ao desejado progresso e desenvolvimento 

(MIGNOLO, 2017; ESCOBAR, 2014).  

Nas palavras do professor Antônio Carlos de Souza Lima (2013) os mundos indígenas 

e mesoamericanos são analisados pela política do império, que são poderes centralizados, como 

detentores de espaços passíveis de conquista e a máquina colonial, fazendo tal tradução, 

representa uma organização dirigida ao domínio e subjugação em todas as esferas dessas 

populações aqui residentes. O trabalho de campo e documentos analisados no decorrer deste 

tese demonstram como tal dominação se desenvolve nas diferentes escalas, de forma 

estruturada e organizada para capitalizar tais mundos indígenas.  

A intenção deste capítulo é debater as políticas indigenistas de Estado do Brasil e da 

América Latina que, como um todo, partem da perspectiva que os indígenas devem ser inseridos 

na “marcha ao progresso”, quer seja pela integração ou pela destruição (etnocídio) dessas 

culturas, paradigmas estes que nunca abandonaram totalmente as ações estatais com relação às 

populações tradicionais.  

Teremos como eixo condutor da redação a perspectiva da relação Estado e populações 

indígenas a partir de recortes pontuais: a análise e levantamento documental da antropóloga 

brasileira Manuela Carneiro da Cunha (1995) para o século XIX e início do século XX, os 

apontamentos do Relatório Figueiredo (BRASIL, 1967) para compreender as análises do SPI 

antes do período da ditadura militar brasileira, o relatório da Comissão da Verdade sobre 

violações de Direitos Humanos dos povos indígenas (2014) durante a ditadura militar e os 

relatórios do Conselho Indígena Missionário (2018b) para o período após abertura democrática, 

assim como a tese de doutorado de Ivan Stibich (2019) e os trabalhos do professor Antonio 
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Carlos de Souza Lima (2013, 2008) para referenciar o novo indigenismo a partir da reabertura 

democrática até os governos Lula-Dilma e Temer, que são os governos que efetivamente 

postularam políticas públicas indigenistas durante o recorte temporal deste trabalho.  

Lembrando que esses autores-documentos serão base para busca de novos 

documentos, cuja leitura e interpretação serão adicionadas a interpretação total do período. Em 

todos esses documentos a relação Estado/indígenas será evidenciada.  

Dessa forma, o presente capítulo tem como procedimento metodológico o 

levantamento documental simples por associação temática implícita, o que significa que 

documentos e textos que representam o recorte de análise desta pesquisa, considerando sempre 

autores cujo notório saber é reconhecido pela academia, documentos e narrativas registrados 

em bancos de dados oficiais e produções revisadas por pares, garantido assim a revisão e 

certificação das informações aqui analisadas.  

Passando por documentos que se enquadram nestes critérios e representam 

perspectivas macro sobre o processo - mesmo que as categorias indígena e Estado sejam 

categorias que representam populações ou governos, para critérios de escrita e análise aqui 

iremos considerar perspectivas macro sobre tais conceitos.  

 

3.1 Estado e Povos indígenas: Contato, violência e continuidades 

 

Importante pensarmos a relação histórica que existe entre as relações dos indígenas 

com o Estado brasileiro a partir de um período histórico anterior a mais recente Constituição 

Federal de 1988. Não pretendemos aqui estabelecer uma historiografia que remonte ao processo 

de descobrimento - ou invasão - do Brasil e das Américas, este é um elemento temporal que 

carrega em si muitos dos signos da colonialidade.  

Nesta seção deste trabalho iremos apresentar um momento linear do pensamento 

indigenista brasileiro que se estende do fim do domínio jesuítico no final do século XVIII até 

as administrações governamentais do século XIX que marcam as discussões e práticas sobre a 

tutela estatal sobre os povos indígenas. Utilizaremos o texto “Política Indigenista no Século 

XIX” da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (1992) como trecho de base para nossas 

discussões. 

O século XIX é importante para compreensão do fenômeno histórico chamado Brasil. 

Ele passa dois terços no império e um terço no Brasil Colônia, inicia com a existência franca 

do tráfico negreiro e se encerra com os primeiros imigrantes livres, colonos mais modernos. A 
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modernização que ocorre no Brasil neste período não muda o eixo do poder e do privilégio, é 

tido como um século entre conflitos e riquezas, ficam ricos os herdeiros estruturais e cabe o 

conflito a aqueles que buscam alguma forma de resistência (CUNHA, 1992; MIGNOLO, 

2007).  

Walter Mignolo (2007) adiciona mais uma discussão: estruturas sociais fundamentais, 

que aqui destacamos o acesso ao poder político e o controle de terras, são herança das estruturas 

coloniais, sendo este colonialismo organizador de políticas e cabendo a manutenção de um 

neocolonialismo dos países que impõem políticas neoliberais ao terceiro mundo.  

Já no século XIX a questão indígena deixa de ser uma questão de mão de obra para ser 

uma questão de terras. Nas terras já ocupadas faz parte da disputa pelo poder econômico e 

político ao passo que nas frentes de expansão garantem a conquista territorial e a segurança dos 

colonos. No século XIX a mão de obra indígena era transitória, como no caso dos seringais do 

norte do país que usavam mão de obra indígena apenas antes da chegada dos migrantes - em 

sua maioria nordestinos (CUNHA, 1992).  

Mariátegui (2007) afirma que no Peru a situação foi semelhante: os colonizadores 

espanhóis ocuparam essencialmente o litoral e coube aos indígenas se mover para o interior, 

somando este movimento migratório e a resistência dos indígenas, a mão de obra negra 

escravizada foi utilizada de forma ampla, mas tanto no Brasil quanto no Peru a mão de obra 

indígena escravizada ou não remunerada nunca deixou de ser usada em menor escala no período 

colonial. 

No caso do Peru mesmo os movimentos de independência do país não garantiram tais 

direitos aos povos tradicionais, ainda de forma comparativa e partindo da tese de Mignolo 

(2007) o que houve foi uma troca dos novos “senhores feudais” que, apesar de crioulos 

(misturados - nome dado por Mariátegui, 2007), tinham as mesmas ou ainda mais ferrenha fome 

por terras e trabalho escravo. A independência do Brasil e do Peru criaram, cada um à sua 

forma, hiatos no poder que foram responsáveis por etnocídios e roubo de terras tradicionais que 

visavam saciar a vontade de poder das novas (velhas) elites que só foram diminuídos com as 

diversas legislações que delineiam os direitos desses povos sobre a terra e demais direitos. 

Entre meados do século XVIII até meados do século XIX, o hiato de poder brasileiro, 

as decisões políticas foram tratadas pelos poderes locais, sem representação indígena, 

participação de jesuítas (que foram expulsos pelo Marquês de Pombal) e de forma 

descentralizada cabendo às assembleias municipais ou de província legislar sobre os indígenas 
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- especialmente sobre seus aldeamentos ou formas de como a guerra seria travada contra as 

populações tradicionais locais.  

Desta forma as decisões sobre os destinos dos povos indígenas eram decididas 

localmente. Os debates nas câmaras municipais giram em torno do extermínio dos índios bravos 

para se desinfetar o sertão ou civilizá-los para incluí-los na sociedade política, na categoria de 

subalternos (CUNHA, 1992). Cunha (1992, p. 134) diz que o tema era “Brandura ou Violência” 

que representava ou o trabalho escravo ou a morte: os que aceitavam o trabalho eram 

categorizados como mansos e os que resistiram até a morte eram bravos, mais uma categoria 

dual utilizada pelo colonialismo para definir aqueles que estariam de fora do seu projeto de 

modernidade unificador (CUNHA, 1992; ESCOBAR, 2016).  

Algumas discussões orientaram a história da relação Estado e indígenas no século XIX. 

Primeira questão, de ordem ontológica, versa sobre a humanidade ou não dessas populações 

indígenas que se dividia em “humanos”, com maior força interna e “animais” com maior força 

junto aos intelectuais externos ao território brasileiro.  

A segunda questão disserta sobre o destino funesto das populações tradicionais, 

seguindo a linha de raciocínio: se todos foram criados por um Deus e são herdeiros destas 

linhagens, os indígenas inexoravelmente irão se extinguir, tendo em vista que não foram 

capazes de evoluir da mesma forma que os europeus em um tempo cronológico semelhante, 

este evolucionismo defendia  a inevitável extinção das populações indígenas, no século XX 

uma variável deste pensamento surge, a inexorabilidade do progresso, os indígenas iriam 

evoluir (se civilizar) ao ponto de se tornarem do mesmo nível dos europeus (CUNHA, 1992). 

O Relatório Figueiredo traz uma linha sobre este pensamento: a melhor condição para o 

indígena é aquela que reflete a economia e sociedade do não-indígena, pensamento este comum 

nos agentes que pensam e praticaram indigenismo por parte do Estado no Brasil do século XIX 

e na primeira metade do século XX (BRASIL, 1967).  

Já a terceira questão reflete sobre as categorias de indígenas do século XIX: 

domésticos-mansos ou botocudos-bravos: os primeiros foram aldeados e sedentarizados pela 

administração quanto que os botocudos eram aqueles que se guerreavam e, indomáveis, eram 

extintos.  

Quando Dom João VI chega ao Brasil em 1818 sua primeira ação real foi determinar 

ampla guerra aos botocudos no Espírito Santo e no Paraná, antes dessa primeira ofensiva real 

as guerras em sua maioria defensivas ou justificadas pelo bem estar dos colonos - é Dom João 

que amplia as guerras anti-indígenas no Brasil império (CUNHA, 1992).  
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Com a ação do ministro e tutor José Bonifácio que a questão indígena se torna um 

projeto político, tendo a mesma intenção de incorporação que o Marquês de Pombal no século 

XVIII, mas com alguns “princípios éticos” a mais, partindo de certo reconhecimento de 

injustiças: nesse caso a justiça de Bonifácio representava a compra de terras indígenas ao invés 

de matá-los para tomar à força (CUNHA, 1992). A política final tomada por Bonifácio é de 

criar “presídios” em rotas de interesses onde militares em seus fortes se tornaram elemento 

chave para guerrear contra os “botocudos” e aldeamento dos indígenas mansos.   

Dom Pedro I descentraliza o poder em várias províncias que passam a legislar de forma 

descentralizada suas políticas anti-indígenas que agora passam a responder a interesses diretos 

das elites locais, por exemplo, em 1835 a assembleia estadual do Ceará resolve extinguir duas 

vilas de índios e mais umas unidades de vilas até 1839, em Goiás ações semelhantes se estendem 

para populações e territórios quilombolas entre 1835 e 36. Manuela Carneiro da Cunha (1992) 

vai intitular este cenário de um vazio de legislação justamente pela a descentralização que vai 

representar a dependência da legislação indígenas das elites locais e por consequência a uma 

busca acentuada por terras e também pela revogação do Diretório Pombalino em 1798 que era 

uma Lei ampla sobre o tema. 

Em 1845 o “Regulamento acerca das missões de Catequese e civilização dos Índios” 

(decreto 426 de 1845) que uma nova diretriz em relação aos povos indígenas e o Estado é 

definida. O projeto de José de Bonifácio não foi aceito e deu origem a um pedido de dados das 

províncias para embasar um “plano geral” de civilização dos índios que não culminou em 

nenhuma atividade prática. Ao contrário do que prega o senso comum, José Bonifácio não era 

o herói salvador dos indígenas, sua proposta pregava sujeição ao jugo da Lei, do trabalho e 

aldeamento. 

Dissolvida a constituinte por D. Pedro I e redigida a Carta Outorgada, nossa primeira 

Constituição, sequer é mencionada a existência de índios. Apesar de presente, as políticas 

indigenistas ficam a critério das províncias, com Leis e recomendações passageiras que se 

orientam aos interesses das elites locais, essencialmente rurais. O Diretório Pombalino é usado 

como parâmetro em muitos lugares graças a esse vazio legislativo central.  

O regulamento das missões de 1845 coloca os religiosos na figura de apoiadores dos 

administradores leigos, mas na prática, como geralmente possuíam melhor instrução, são os 

religiosos que tomavam a maioria das decisões, mantendo a amplitude da catequese religiosa 

dos indígenas no século XIX. Neste momento a catequese ainda era considerada a forma mais 
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eficaz de trazer os índios para a civilização. Em termos práticos a Carta Outorgada trazia 

algumas mudanças e continuidades. 

Na política de terras do período a mesma está atrelada à uma política de trabalho com 

a grande e crescente demanda do latifúndio, onde os indígenas eram inimigos destes processos 

e foram expulsos de forma contínua e gradual no período. No que tange aos direitos originários 

essas populações tinham várias legislações que o resguardavam - como a Lei das terras de 1850 

- mas isto estava atrelado a questão de “ser indígena” uma visão simplista e preconceituosa, 

sendo que aqueles que não se encaixavam nessa perspectiva (do índio no mato e nu) não teriam 

direito a terra.  

Para não dar direitos de terras aos indígenas, eram usados discursos de que eles não se 

apegavam à propriedade ou eram errantes, sem terra fixa, chegando ao ponto de pedirem aos 

indígenas a carta documental dada por Adão ou Deus aos indígenas, uma forte ironia para 

demonstrar que eles não tinham direito herdado a terra que ocupavam (CUNHA, 1992). Não 

raramente usavam de colonos militares e fazendeiros para amansar (ou matar) as populações 

indígenas, sendo a violência seguinte o trabalho escravo aos que sobreviveram aos ataques.  

 Uma outra política comum neste momento da relação dos povos indígenas com o 

Estado é a política de aldeamento que consistia em reunir os indígenas em um lugar que é 

favorável para o colonizador, colocando os indígenas em lugares fora das áreas de interesse 

para o latifúndio e onde tivessem utilizada laboral, servindo como abastecimento, reserva de 

mão de obra e infraestrutura, não considerando inimizades tradicionais e que geralmente 

levavam a violência intertribais ou entre indígenas e não indígenas.  

Outro ataque comum no século é o de liquidação das terras indígenas, que podiam ser 

arrendadas para garantir rendas aos indígenas XIX. O regulamento das missões previa essa 

possibilidade legal e a Lei de Terras de 1854 tornou as terras inalienáveis, a partir deste 

documento o critério da miscigenação entre índios e não índios foi usado para apropriação de 

suas terras, sendo que esta “mistura” foi incentivada pelo aldeamento por muitos anos. Apesar 

de que a Lei de Terras garantia a posse das aldeias extintas para os herdeiros indígenas, não 

raramente as câmaras municipais usavam estas terras para distribuir lotes para colonos, fundar 

novas vilas, logradouros públicos, dentre outras funções a serviço das elites locais e regionais 

(CUNHA, 1992). 

Por fim para encerrar as discussões deste momento histórico, é preciso afirmar que no 

que tange a disputa pelo trabalho indígena, que não deixou de ser usado em menor escala, 

essencialmente era organizado pelo Estado em seus diversos níveis, primeiro pelos agentes 
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jesuítas, depois pelos administradores leigos, depois pelo juiz de órfãos e posteriormente pelos 

chefes de aldeia (CUNHA, 1992). Dentro do Estado há uma disputa sobre quem está no 

comando dessa mão de obra, tanto do ponto de vista local quanto nacional.  

Segundo a legislação colonial os indígenas podiam trabalhar para particulares e 

normalmente recebiam menos que os não indígenas. No Maranhão, em 1854, indígenas 

trabalhariam por 03 anos e só seriam pagos ao fim deste período. Em 1852 no Amazonas, índios 

foram educados em dez anos de trabalhos e depois devolvidos a suas aldeias - o fim do trabalho 

escravo é mais uma falácia apenas possível graças à colonialidade do saber que perpassa nossa 

história curricular e consciente coletivo transmitido pela história oficial (QUIJANO, 2005).  

Apesar de terem sido explorados pelo Estado no Brasil Colônia e Império, os indígenas 

serviram em vários momentos na marinha, no exército (combatendo outros indígenas e 

quilombolas, recebendo metade do soldo comum), serviram na independência e na guerra do 

Paraguai, apoiaram bases militares e de colonos e em movimentos como a Cabanagem, mesmo 

assim foram sempre considerados inferiores e tiveram suas vidas e terras expropriadas primeiro 

em nome da soberania territorial e depois pelo mercado ao passo que a terra foi transformada 

em mercadoria pelo agronegócio e o grande latifúndio (CUNHA, 1992).  

Sobre a história do conflito entre Estado e povos indígenas na Amazônia, é possível 

afirmar que após 1964 as intenções integrativas do Estado brasileiro com relação a região se 

intensificaram, se manifestando em redes de comunicação, colonização, bases militares, 

programas de colonização, usinas hidrelétricas e investimentos do setor agropastoril. Neste 

ínterim, o Estatuto do Índio (1973) e da FUNAI, de 1967, são delimitados com o intuito de 

possibilitar projetos de desenvolvimento em Terras Indígenas, retirando as populações de suas 

terras tradicionais, alegando a necessidade da segurança nacional, de obras públicas, de 

extração mineral por órgãos públicos, aspectos estes relacionados às prerrogativas para acessar 

empréstimos internacionais de desenvolvimento que o “milagre brasileiro” dependia 

(ESCOBAR, 2014). 

O Estatuto do Índio coloca o indígena enquanto incapaz (“semicapacidade legal”) 

considerando-os como menores assistidos pelo Estado por intermédio da FUNAI, com relação 

aos territórios o Estatuto garante ocupação e usufruto exclusivo, sendo o Estado o garantidor 

destes elementos.  

Temos que compreender que narrativas hegemônicas orientam/mediam este conflito 

entre povos indígenas e o Estado, partindo de uma compreensão do que é desenvolvimento 

amparados por esquemas socioeconômicos. Corroborando com nossa discussão inicial, Assirati 
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e Moreira (2019) apontam que o Estado brasileiro sempre agiu de forma colonial, percebendo 

os povos indígenas como aqueles que dificultam a ascensão do país ao “desenvolvimento”. 

Parte deste pensamento o ordenamento do indigenismo estatal, marcado pelo assimilacionismo, 

integracionismo e tutela, ações que impedem/dificultam movimentos emancipatórios das 

populações tradicionais e provocam impactos e violências de várias naturezas. 

Para compreender a questão indígena no Brasil e na América Latina como um todo é 

preciso passar pelo conceito de indigenismo assim como a história desta relação. Podemos dizer 

que os estudos sobre o indigenismo compreendem uma das colunas centrais desta subseção 

justamente por ser o elo de ligação entre indígenas, Estado e agentes privados. As idas e vindas 

do Estado brasileiro com o indigenismo integracionista são discutidos por Ricardo Verdum 

(2018) em “Desenvolvimento, Utopia e Indigenismo Latino-americano: Um estudo sobre 

indigenismo e cooperação internacional”, texto que o autor inicia afirmando que as posturas 

integracionistas e etnocidas nunca deixaram de existir mesmo após a redemocratização, a 

modernização das liberdades democráticas no país e a ampliação dos movimentos etnopolíticos 

da década de 90 do século XX.   

Partindo do pressuposto que as ações estatais se modificaram na escala nacional e 

respondendo à interesses internacionais é importante frisar que a tipificação das violências nas 

esferas locais e regionais pouco se modificaram mesmo com o fim da ditadura militar e a 

assunção de governos democráticos. Citamos como exemplo, um fato difícil de escapar da 

retórica de quem escreve sobre povos indígenas e Estado na segunda década deste século, o PL 

191 (BRASIL, 2020) que autoriza a exploração mineral, hidrelétrica, agropecuária e do turismo 

em terras indígenas representa uma nova roupagem da antiga perspectiva integralista e mais 

uma vez partindo da inserção do indígena na perspectiva da economia de mercado neoliberal e 

resolvendo um “problema antigo” do país.  

Verdum (2018) denominou o conjunto das práticas indigenistas no Brasil de 

“indigenismo etnofágico” justamente por, disfarçado de trazer o bem comum ou o 

desenvolvimento, que disseminam a pobreza e outras formas de violência sobre as populações. 

Importante frisar que boa parte desse tipo de indigenismo é associado ao Estado - enquanto ente 

que congrega poder econômico, político, discursivo e militar para executá-lo em maior escala - 

entretanto outros agentes como ONGs, grupos religiosos e de “catequese não religiosa” 

realizam uma forma de indigenismo quando agem sobre as populações e territórios indígenas 

realizando mediações nem sempre benéficas para essas populações. Aqui consideramos a 

obviedade da existência de exceções (LIMA, 2013).  
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Ainda no mesmo estudo, Verdum (2018) estabelece uma inter-relação entre práticas 

indigenistas estatais na América Latina como um todo. Na década de 30 do século XX em toda 

América Latina a integração do indígena com a intenção de transformá-lo em um campesino. 

Apesar da retórica de resgate destas populações do “atraso” como pano de fundo, é importante 

frisar que essa transformação leva inexoravelmente à perda de direitos fundamentais.  

Estas práticas integracionistas foram estabelecidas no Brasil, inicialmente, pelo SPI e 

suas mediações de conflitos que dentre muitas atividades organizavam os indígenas em mansos 

e brabos e organizar o território para construção de uma nação, tendo os empreendimentos 

infraestruturais (como as linha teleféricas), modelos de colonização e reorganização dos nativos 

em postos raramente considerando as questões étnicas (CUNHA, 2016). A monografia de 

graduação em História de Márcia Mura (2003) apresenta vários elementos desta questão, sendo 

uma destas a questão da alocação de diferentes etnias no mesmo posto, de ensinar tratamentos 

específicos da produção não indígena, incentivar a não utilização da língua nativa.  

É preciso fazer uma extensa pausa no avanço das análises históricas aqui estabelecidas 

sobre a relação do Estado com os povos indígenas e a ditadura militar que se instaurou por 

décadas no Brasil: a primeira CPI do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) conhecido como 

Relatório Figueiredo (BRASIL, 1967). O mesmo é o resultado de uma comissão que analisou 

o SPI. A primeira questão relatada é a corrupção, seguida dos maus tratos que sofrem indígenas 

de várias etnias, idades e gêneros sob o comando da repartição pública, sendo relatados casos 

de crucificação, de uso do tronco e de trabalho escravo de mulheres grávidas até no dia do parto, 

de prostituição de mulheres indígenas, etnocídio (assassinato de grupos inteiros), roubo de 

valores e posses, tudo isso engendrado pelo órgão que deveria proteger tais populações. 

Somamos a isto diversos relatos de corrupção dentro do órgão.  

Os relatos de etnocídio são variados, ocorrendo sempre com apoio do Estado - é uma 

obviedade afirmar, mas a não punição ou pelo menos busca de uma punição-coibição de ações 

contra povos indígenas pelo Estado é sim uma forma de apoio à continuidade de tais ações. Um 

povo indígena inteiro foi dizimado em Itabuna (BA) com inoculação de varíola, entre os Cinta-

Larga (MT) foram jogadas dinamites de aviões, tiro de metralhadoras e os moribundos eram 

“cortados da púbis até a cabeça” ainda vivos, aos Xavantes e aos Pacaás Novos é a fome que 

promove a morte em larga escala (BRASIL, 1967). Neste momento da análise estamos na 

página 08 das 68 páginas disponíveis do relatório, o que demonstra a infeliz riqueza de 

violências relatadas (BRASIL, 1967). 
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Continua afirmando que quanto mais se avança para o noroeste do país maior é o 

descaso e a corrupção. Os postos - novas formas de aldeamento praticadas pelo SPI - são 

descritos como antros e seus recursos normalmente desviados para os capitães para abastecer 

vilas não indígenas das proximidades, enriquecendo o gerente do posto, tudo aquilo que possuía 

algum valor foi passado as elites locais, seus herdeiros ou testas de ferro, tudo isso com apoio 

ou nenhum obstáculo criado pelo SPI e seus agentes (BRASIL, 1967). 

No estado do Mato Grosso são inúmeros relatos de invasões, prostituição, etnocídio 

promovidos por fazendeiros e elites locais tudo com vistas grossas do SPI. O relatório não deixa 

de ter um olhar colonizador ao afirmar que um posto indígena (Paulino de Almeida) é um 

exemplo a se seguir pois ensinou aos indígenas a boa lavra e lhes deu boa condição sócio-

econômica, entretanto, cabe destacar que no contexto que está inserido tal documento o cenário 

de escravidão e etnocídio é muito mais violento que o do PI Paulino de Almeida.  

Uma parte do relatório Figueiredo é destacado para o desvio de recursos públicos e 

gastos não comprovados pela alta gerência do SPI, rasuras em valores, notas frias, compras com 

fontes de recursos não destinadas ao tipo de produto comprado, pagamento de compras e diárias 

sem as devidas comprovações, dentre muitas outras. Os mesmos crimes cometidos pela cúpula 

eram cometidos pelos gestores de postos indígenas, somando ações específicas possíveis apenas 

aos agentes nos postos como agiotagem, arrendamento de terras indígenas, usufruto do salário 

de indígenas, dentre tantas outras formas. Os gerentes de posto e seus aliados logo se tornam 

grandes fazendeiros e extratores de minérios (BRASIL, 1967). Após apontar estes dados, o 

relatório define uma extensa lista de agentes que devem ser indiciados pelos atos listados e que 

sejam processados pelas entidades competentes por seus crimes.   

Ao passo que o Relatório Figueiredo nos dá conta do que ocorreu de forma macro antes 

de 1967, utilizaremos o documento “Violações de Direitos Humanos dos povos indígenas” 

redigidos pela Comissão Nacional da Verdade (2014) para definir o que ocorreu durante o 

período da ditadura militar. Durante este período, corroborando com a nossa tese, as violações 

dos direitos humanos são sistêmicas, pois resultam de políticas estruturadas do Estado tanto por 

ações diretas quanto por omissões.  

Já na sua primeira página, o relatório afirma que durante o período da ditadura militar 

a apropriação de terras indígenas, assim como seus recursos, foi amplamente utilizada 

especialmente pela corrupção dos funcionários e pela violência extrema de grupos privados, 

sem punição para esses casos (CNV, 2014). Podemos afirmar que é uma continuidade do 

relatório Figueiredo de 1967 e que tais ações continuam a existir no Brasil contemporâneo.  
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Apesar dessa violência estatal sempre existir - podemos citar o que foi debatido aqui 

desde o século XIX como exemplo - entre 1946 e 1988 se dividiu principalmente em duas 

formas: 1. De omissão, o que cria as condições para apropriação indevida das terras pelas elites 

locais, pelo interesse privado e não fiscalizando a corrupção de seus quadros. 2. O protagonismo 

da União nas violações de direitos humanos, principalmente na saúde e com a corrupção. O 

Plano de Integração Nacional de 1970, por exemplo, favoreceu amplamente a iniciativa privada 

na distribuição de terras. O relatório afirma que se muda da predominância da violência forma 

1 para a forma 2 a partir da declaração do AI-5, quando o Estado passa a ser protagonista direto 

da violência (CNV, 2014).  

A Comissão Nacional da Verdade (CNV, 2014) aponta que 8350 indígenas foram 

mortos durante a ditadura militar, mas o mesmo documento aponta que este número sequer 

representa uma real parcela do que foi feito, sendo impossível medir a violência real.  

Intencionando expandir as fronteiras internas, o Estado criando rodovias, cidades, 

ampliando os negócios e a fronteira do agronegócio, assim como a infraestrutura necessária 

para escoamento desta produção de matérias primas e minerais. Em outros termos a CNV 

(2014) afirma que esta expansão resultou em miséria, criminalização, perseguição, tortura, 

remoções forçadas, etnocídios, tentativas de desestruturar comunidades, construção de 

hidrelétricas, projetos de colonização, proibição de falar língua nativa, assassinato de lideranças 

e de não indígenas que lutavam pelos direitos dessas populações.  

Duas questões podemos analisar deste cenário: primeiro que há uma continuidade 

histórica graças à continuidade da classe dominante sobre uma classe dominada e que no Brasil 

as populações indígenas são apontadas como a classe subalterna que “atrapalha o 

desenvolvimento” dos projetos estatais, quer seja a dominação do território (Brasil colônia e 

Império), a defesa nacional e expansão do capital a partir do agronegócio e de grandes projetos 

infraestruturais (Brasil antes, durante e após a ditadura militar).  

O segundo ponto de análise é que há também repetição das formas de violência 

perpetradas pelo Estado contra as populações tradicionais e as práticas denunciadas no 

Relatório Figueiredo (1967) se repetem nos governos militares. Adicionamos ainda que estas 

questões impactam nos povos indígenas até os dias de hoje, tanto pela continuidade da 

perseguição e dessassistência estatal quanto pelos efeitos dos projetos de etnocídios do passado. 

Voltando ao relatório da CNV (2014) e suas conclusões, a Doutrina de Segurança 

Nacional foi um dos discursos-práticas mais fortes na busca desta expansão interior, sendo um 

decreto elaborado na Escola Superior de Guerra que permitia a ditadura perseguir os seus 
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inimigos internos, em termos, todos que questionassem ou se opusessem ao regime autoritário. 

O relatório afirma que as populações indígenas brasileiras foram grandemente atingidas por 

violações dos Direitos Humanos no período da ditadura militar e torna urgente o 

reconhecimento do Estado Brasileiro por parte da usurpação sistemática realizada durante o 

período - ainda mais considerando que as violências do passado se refletem em violências atuais 

e na luta pelo reconhecimento de direitos e territórios tradicionais por parte das populações.  

Mesmo que no documento o Estado brasileiro, num período específico de sua história 

e considerando que nos anos de 2018 a 2021 deixou de reconhecer nas narrativas de suas 

autoridades oficiais, reconheça sua responsabilidade por ação direta ou omissão das violências 

e usurpação de terras indígenas ocupadas de forma ilegal e que apresentem recomendações, há 

incongruências entre o texto e a prática: Segundo João Pacheco de Oliveira (1998) apesar em 

termos da Lei as terras indígenas estarem fora do uso capitalista, não existe levantamento oficial 

para as formas e graus de invasão das terras indígenas, nos relatórios estatais elas são usadas 

apenas pelos indígenas. 

Entretanto, é sabido que há uso das terras por não indígenas, como a ação de 

garimpeiros ilegais, complexo energético e vias de transporte terrestre - evidenciados pelo 

receio de contágio pelo COVID-19 das populações indígenas por invasores externos e dentre 

outras notícias e documentos aqui já analisadas. Segundo o autor, 86,7% das terras indígenas 

pesquisadas já sofreram alguma forma de violência, percentual este que tende a aumentar com 

a pressão externa por recursos naturais no interior das terras indígenas (SANTOS, 2018; CIMI, 

2018). Ainda confirma o autor Oliveira (1998) que quanto menor o número de estradas e outras 

obras de infraestrutura nas proximidades ou dentro das terras indígenas e maior o grau de 

reconhecimento da terra indígena e menores são os impactos socioambientais detectados. 

Dessa forma, podemos afirmar a partir dos documentos e reflexões aqui apresentadas, 

que mesmo com a intencionalidade da CNV de que sejam reparadas os danos históricos 

causados às populações indígenas ainda são praticadas em larga escala ações anti-indígenas por 

parte do Estado, tanto do legislativo quanto do executivo, tendo como exemplo o investimento 

cada vez menor na Fundação Nacional do Índio que é o órgão que fiscaliza e pratica as políticas 

públicas para esta população  e outros dados analisados na escala local no último capítulo desta 

tese (ASSIRATI; MOREIRA, 2019).  

Mais recentemente, o governo eleito no Brasil (2018-2022) afirmou que não 

demarcaria terras indígenas, está pautando a mineração em TI, está agindo para expansão do 

agronegócio, reforça o discurso da integração e “aculturação” e precariza ainda mais os orgãos 
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indigenistas e criminaliza, em seus discursos, lideranças e organizações indígenas, ações estas 

que estão longe de reparar danos históricos, mas de causar novos e perpetuar os já existentes.  

Encerrando a discussão proposta pela CNV (2014) a mesma conclui que para os 

governos militares e para uma parcela do empresariado brasileiros os indígenas não tinham a 

condição de cidadão e por isso estavam excluídos de qualquer direito, sendo assim não deveriam 

ser levados em conta nos projetos governamentais e que o foco seria no desenvolvimento do 

país, sendo recorrente na imprensa (publicada após censura) a associação do indígena a um 

atraso ao desenvolvimento do país. Assim, podemos afirmar que as atividades desenvolvidas 

pelo Estado foram assimilacionistas e repetiram ações descritos anteriormente:  quer seja para 

assimilar as terras ou as populações indígenas à “sociedade nacional” para facilitar a 

colonização de seus territórios. Surge então uma política de exceção, onde os modos de ser dos 

indígenas podem ser relativizados em nome da segurança nacional (BRASIL, 1967; CUNHA, 

1992). 

Ampliando a discussão sobre a relação Estado e povos indígenas para a América 

Latina, Verdum (2018) afirma que esta estratégia de assimilação e desassistência é comum aos 

Estados Nacionais, apontando o exemplo do México, sempre partindo do pressuposto que o 

caminho para a modernidade é a integração destes povos ao caminho e esforço coletivo que 

todos no país devem trilhar. Berman (2007) debate a questão no conceito do “niilismo social 

burguês” como ação da burguesia de reinventar material e culturalmente as sociedades para a 

modernidade o que encaixa no desenvolvimento, progresso e outras representações sociais.  

É preciso reinventar os objetivos da sociedade em suas relações para ampliar e 

continuar a acumulação, expandir suas fronteiras de produção e consumo e ampliar e reinventar 

a exploração do proletariado e das populações-territórios que ainda não foram assimilados pelo 

processo. As populações tradicionais são forçosamente integradas neste movimento social de 

desenvolvimento e autodesenvolvimento que são, em palavras despidas do apelo ideológico, 

modificações das culturas, corpos e territórios para se adequarem à lógica do capital. Os 

sertanistas e instituições marcadas pelo positivismo podem ser consideradas as manifestações 

brasileiras deste niilismo social burguês (BERMAN, 2007).  

No contexto da América Latina essas práticas representam uma submissão dos sujeitos 

e recursos aos interesses do capital - sem esquecer das várias ações do imperialismo norte-

americano para que a América Latina iniciasse seu caminho para o desenvolvimento a partir de 

reformas neoliberais, aumento da importação, privatizações e maior investimento na produção 

de commodities (ESCOBAR, 2011).  
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Essas e outras ações representam a intenção de mover a máquina colonial, seus agentes 

e recursos, para a organização mundial da economia que se consolidou no século XX, tendo a 

ilusão (mito) do desenvolvimento como um dos elos principais de união desta intenção, 

principalmente a partir da segunda metade do século (FURTADO, 1973). A Proposta de Lei 

191 (BRASIL, 2020), por exemplo, inicia sua apresentação com a ideia de que irá, se aprovada, 

trazer a resolução de um problema antigo, consolidando uma intenção nacional e transnacional 

de pacificar e integralizar os indígenas aos contextos culturais e econômicos do mercado 

nacional e internacional - esta visão neoliberal-indigenista concebe um indígena que deve 

buscar a livre competição, o lucro, a propriedade privada, vendo as comunidades como uma 

corporação civil (VERDUM, 2018). 

No contexto do indigenismo da América Latina Ricardo Verdum (2018) afirma que a 

primeira forma de indigenismo implantado foi a “liquidacionista”, inserindo as populações na 

vida nacional (matando culturas) ou no etnocídio direto pela violência física, conflitos se 

refletem na atualidade no alto nível de conflito pela terra e violências contra os povos indígenas 

(CIMI, 2018b).  

Após o período do indigenismo liquidacionista temos o integracionista, que objetiva 

integrar, respeitando sua cultura e dignidade enquanto homens tendo como base os postulados 

evolucionistas-positivistas. São escalonados “elementos positivos e negativos” da cultura. As 

primeiras devem ser destacadas, pois se adequam ao plano de desenvolvimento nacional, e as 

negativas devem desaparecer no processo de integração. No Brasil da segunda década do século 

XXI o paradigma do “produza ou morra” não se aplica apenas ao meio acadêmico, mas às 

populações indígenas.  

Díaz-Polanco (1991) sintetiza essas ações do indigenismo integracionista como 

etnofagia, composta por etapas: precarização aos órgãos e projetos que protegem e apoiam os 

povos indígenas, como o caso da FUNAI discutido por Assirati e Moreira (2019), permissão 

para que ONGs e grupos diversos atraiam etnias para os valores nacionais, desviando a função 

que deveria ser do Estado ou pela busca de uma autonomia indígena constante. A etnofagia tem 

como etapa também a interculturalidade funcional que é a inserção de lideranças indígenas para 

grupos estatais para que esses promovam parte do processo de integralização (WALSH, 2009). 

Catherine Walsh (2009) pensa que a interculturalidade pode ser funcional, quando a diversidade 

existe para reforçar o sistema, ou crítica, quando a diversidade modifica as estruturas e 

possibilita a ocupação efetiva de espaços de poder.  
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Ainda apontando etapas da etnofagia, temos o etnopopulismo que é o uso de discursos 

étnicos e ambientais para manutenção da aceitação das massas. Exemplificaremos esta questão 

com as obras do PAC - iniciado no governo Lula (partido dos trabalhadores) e continuando nos 

governos posteriores - como forma de garantir a governabilidade a partir de grandes 

empreendimentos que apontam uma “saúde do governo” a partir das promessas de 

desenvolvimento e circulação de dinheiro para os circuitos inferiores da economia que são 

inerentes à estes empreendimentos (STIBICH, 2019). Entretanto, a governabilidade garantida 

por esses empreendimentos garante o apoio das massas, mas excluem os grupos étnicos e 

ecossistemas que são envolvidos no processo - geralmente pela questão do território.  

Assim, estes projetos, se orientam pela necessidade de expansão de modelos de gestão 

econômica com vistas a assegurar a ampliação do capital de integração internacional, excluindo 

das etapas decisórias os representantes de movimentos sociais, lideranças locais, povos 

indígenas, ambientalistas e outros agentes. Estas ações ocorrem mesmo em governos populares 

e de esquerda, como cita Maria de Nazaré Imbiriba (1990) quando estuda governos do Brasil, 

Equador, Peru e Venezuela na década de 90. A autora afirma que contemporaneamente na 

América Latina a questão do desenvolvimento também foi associada à segurança nacional, o 

que não foi diferente no Brasil, amplamente marcado em sua história por uma visão ideológica 

militar.  

Como já debatido, os programas oficiais de desenvolvimento para a Amazônia no 

âmbito nacional ou de cooperação internacional privilegiam o capital externo, projetos de 

colonização com apoio militar e obras de infraestrutura que facilitem o processo de ocupação. 

Faz parte do discurso governamental (não apenas do Brasil) que a Amazônia é um espaço a ser 

um ocupado, um “vazio demográfico”, um dispensário alimentício, terras desocupadas, última 

fronteira que anseia pela integração.  

O que nos dá uma perspectiva do posicionamento ideológico que orientam os projetos 

de desenvolvimento para a Amazônia no Brasil. O mesmo paradigma integrativo e com forte 

presença militar e do mercado é o que orienta os projetos para a amazônia quanto a política 

indigenista estatal que se concretizam em diversas formas de violência tanto do Estado quanto 

de agentes privados, estes últimos movidos pelas perspectivas do uso da terra e dos recursos 

naturais (LIMA, 1985; IMBIRIBA, 1990).  

Maria de Nazaré Imbiriba (1990) debate a natureza e as formas destas práticas 

brasileiras em comparação a outros países da América Latina como Equador, Peru e Venezuela 

- este último marcado pela extração e distribuição de petróleo e derivados. A autora conclui que 
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apesar das formas de exploração serem diferenciados em seus modus operandi e recursos 

explorados, o modelo geral é o de destruição da natureza para expansão das fronteiras do 

mercado que não gera desenvolvimento na própria região principalmente quando associamos 

desenvolvimento a bem-estar material e respeito às identidades culturais amazônidas.  

A intenção é abrasileirar os indígenas na mesma tônica que a revolução mexicana de 

1910 visava mexicanizar os nativos, em ambos os casos, primeiro usando a questão da 

identidade nacional e em segunda escala a partir da integralização destes ao mercado.  

Sobre a contemporaneidade deste discurso-prática e consolidando nossa análise a nível 

de Brasil (como repetição-continuidade das políticas para a América Latina), utilizaremos 

alguns dados destacados pelo CIMI (2018b) no relatório “Congresso Anti-indígena”. O texto 

inicia afirmando que a 55a legislatura é a mais conservadora desde 1964, vai de 2015 a 2019 e 

que tal conservadorismo - principalmente na visão do indígena e do uso de suas terras - é 

representado pelas proposições de Leis durante o período para o tema em questão. Aponta que 

existiam, em 2018, 33 proposições tramitando no Senado e em 2017 foram 848 propostas anti-

indígenas no Congresso, considerando que o total disponível em busca no Portal da Câmara é 

de 2952 propostas de Lei, representando quase 29% das propostas apontadas na busca do sítio. 

Entre 2015 e 2017 foram 1.930 procedimentos legislativos anti-indígenas sendo o maior 

número em 20 anos (CIMI, 2018b).  

Das 33 propostas, temos 21 autores. Do total, 10 fazem parte da Frente Parlamentar da 

Agropecuária (FPA). Esta frente e outros agentes do legislativo somam uma grande força contra 

as populações tradicionais, contando “16 Projetos de Decreto Legislativo da Câmara (PDC), 

nove Projetos de Lei (PL), dois Projetos de Lei Complementar (PLP) e seis Propostas de 

Emenda à Constituição (PEC)” (CIMI, 2018b).  

Corroborando com a frase de Mariátegui (2007) e as proposições de Manuela da Cunha 

(1992) que afirmam a partir de locais diferentes de fala que o problema social, ou o problema 

indígena, está relacionado a terra. Desde que passaram a ser mão de obra menos utilizada pelos 

colonizadores a questão dos indígenas e sua relação com o poder colonial sempre foi uma 

questão de terra, questão esta ainda não resolvida: 17 das 33 propostas (51,51%) anti-indígenas 

versam sobre a questão do uso e domínio das terras demarcadas. A ação dos deputados vai além 

da grande movimentação legislativa, mas em alguns casos representam ações diretas como 

fomentar a criação de milícias de proteção anti-indígenas e expulsão de indígenas “da maneira 

que for precisa” em defesa de fazendeiros e mais recentemente, chegaram a apoiar invasões 
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ilegais em terras indígenas do Pará na TI Raposa Serra do Sol em 2020, sua primeira invasão 

por garimpo registrada. 

Outro grande aparato legislativo que visa impactar sobre as demarcações e usos das 

terras indígenas é a PEC 215 de 2000. A proposta versa sobre “Inclui dentre as competências 

exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas; estabelecendo que os 

critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei.” Em suma, representa 

a intenção de um congresso que não possui representatividade indígena (e sim 

representatividade ruralista) de demarcar e revisar as demarcações de TIs no Brasil. A última 

movimentação da PEC 215 foi em 18 de Junho de 2018, de autoria do deputado Marcos Rogério 

(Rondônia) solicitando a inclusão na ordem do dia da referida proposta. Tramitando desde 2000 

e atualmente no status de “Pronta para Pauta no PLENÁRIO (PLEN)” tal proposta representa 

grande possibilidade de mais violências diretas e institucionais contra os povos indígenas.  

A tese do marco temporal - que afirma que as terras indígenas só serão demarcadas se 

ocupadas pelas populações na data de promulgação da Constituição Federal de 1988 - foi 

apensada ao PL 490/2007 que é um grande guarda chuva de ações anti-indígenas com intuito 

de alterar artigos do Estatuto do Índio, reforçando além do marco temporal a questão da 

competência do Congresso na demarcação das terras indígenas, partindo da justificativa: 

 

Para cumprir a ordem maior, necessário se faz transpor do Poder Executivo para o 

Congresso Nacional o debate das questões amplas que envolvem as demarcações das 

terras indígenas, pois somente os legítimos representantes do povo brasileiro podem 

decidir sobre o destino de significativa parcela do território nacional, e examinar, 

dentro do espírito democrático do debate e do contraditório, os mais diversos conflitos 

de interesses gerados pelas demarcações das terras indígenas (BRASIL, 2007, p. 1). 
 

Afirma ainda que questões sobre fronteira, proteção ambiental, extração mineral e 

exploração de recursos hídricos não devem ser competência de órgãos indígenas, mas do 

Congresso Nacional que representa a totalidade do interesse da nação, partindo sempre da 

categorização dos indígenas e outras populações tradicionais e seus agentes sociais de defesa 

enquanto “o outro” diferente que deve ser considerado dentro e a partir dos interesses nacionais 

é não a partir de seus interesses próprios.  

O Marco Temporal é uma interpretação legalista da bancada ruralista e seus apoiadores 

sobre debates contidos na legislação brasileira que busca considerar a ocupação física ou 

conflito possessório, não tradicional, das populações em seus territórios no momento da 

promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, ou seja, para ter sua 
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demarcação reconhecida seria necessário estar ocupando fisicamente (estar lá) ou disputando a 

posse em 1988 (CIMI, 2018b; PEGORARI, 2017). Desconsiderando: as ocupações tradicionais, 

os movimentos de aldeamentos do Brasil colônia-império-república, as ações que retiravam ou 

dificultavam os povos de ocuparem seus territórios e processo de etnogênese que se ampliaram 

a partir dos Direitos adquiridos em 1988, sendo abertamente uma ação para alterar e não realizar 

novas demarcações (BARTOLOMÉ, 2006; CUNHA, 1992; CUNHA, 2016; MACIEL, 2003) 

Não podemos esquecer que antes da CF de 1988 as populações indígenas eram 

tuteladas pelo Estado não podendo lutar judicialmente pela posse ancestral de suas terras, no 

período da ditadura militar as frentes de colonização acirraram a questão da violência contra as 

populações indígenas para garantir a posse legal dos colonos e invasores, com diversas 

estratégias, tais como as descritas no relatório Figueiredo (BRASIL, 1967, p. 2): a corrupção 

ampla no SPI o que levou populações indígenas a escravidão e tortura (com referência a 

crucificações nos postos indígenas), mulheres trabalhando até o dia do parto, dentre outras. 

Estes e outros fatos já destacados em momento anterior deste trabalho destacam 

impossibilidades de considerar o marco temporal como elemento constitucional e humano para 

se demarcar terras indígenas.   

O marco temporal “O marco temporal apareceu pela primeira vez durante o julgamento 

do caso Raposa Serra do Sol (Pet. 3388/RR), no ano de 2009 e foi aplicado no ano de 2014 pela 

Segunda Turma do STF para anular a demarcação da Terra Indígena Guyraroká e está inserido 

no bojo da PEC 215 (CIMI, 2018b). 

Em julgamento as Ações Civis Originárias (ACOs) 362/MT e 366/MT o Supremo 

Tribunal Federal se posicionou contra indenização aos estados pelas demarcações e reafirma a 

ocupação tradicional como critério de análise. O ministro Marco Aurélio afirma que desde a 

Carta de 1934 é reconhecida a ocupação tradicional, assim como as legislações seguintes que 

garantiram estes direitos e refere-se ao laudo antropológico que afirma que no fim do século 

XIX a presença indígena já foi relatada na região pela expedição de Von den Steinen, entre 

1884 e 1887 e pelo Marechal Cândido Rondon posteriormente (STF, 2017). Apesar destas e de 

outras ações que negam o marco temporal, o mesmo ainda é uma forte parte do discurso da 

frente ruralista.  

Em 2020 o Projeto de Lei 191 visa, assim como o Marco Temporal, alteraram o mesmo 

artigo da Constituição Federal, o 231° e podemos afirmar que os mesmos fazem parte da 

estratégia política - tornar constitucional e validar invasões e usos das terras indígenas para o 

capital onde podemos citar alguns exemplos, sendo o mais recente a invasão da Raposa Serra 
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do Sol em 2020. Podemos analisar que devido à resistência quanto a mudança dos critérios de 

demarcação pela aprovação da PEC 215 e propostas adjacentes, o foco mudou para o uso das 

terras já demarcadas e pelo veto (público) do atual governo para com novas demarcações.   

Na tentativa de criminalizar as lideranças indígenas foram abertas em 2017 duas CPIs 

da FUNAI e do INCRA, onde mais de uma dezena de agentes destes setores foram indiciados 

com pareceres enviados aos seus estados de origem. Outro exemplo de ataque da classe política 

às populações indígenas foi o memorável “Leilão da Resistência”, organizado em dezembro de 

2013. O leilão arrecadou mais de 640 mil reais e contou com a presença de deputados, senadores 

e outros membros da classe política, com objetivo de comprar armamentos, segurança privada 

e formar milícias perto das terras indígenas com claro objetivo de amedrontar ou mesmo 

silenciar lideranças indígenas, o evento contava com clara ação anti-indígena por parte aos 

participantes (CIMI, 2018). O Estado nada fez com relação a essa reunião e somamos a isto a 

presença de membros do Estado (os políticos em geral) aprofundando a relação entre a bancada 

ruralista e as violências contra as populações indígenas direta e indiretamente. O mapa mental 

abaixo, desenvolvido pelo sítio “Congresso em Foco” desenha bem o cenário do Congresso no 

ano de 2016: 

 

Figura 2 – 11 Bancadas mais poderosas do Congresso 
 

Fonte: Congresso em Foco (2016).  
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A maior bancada é a dos parentes, demonstrando uma colonialidade do poder no 

Brasil, em segundo, terceiro e quarto lugar temos bancadas que atuam concomitantemente em 

impactos em terras indígenas, a das empreiteiras e construtoras, empresarial e da agropecuária, 

seguidas da bancada evangélica. Em 2020 a bancada ruralista soma 257 membros, um aumento 

de 50% desde a eleição passada.  

Nesta terra indígena foram mortos 2650 indígenas entre 1964 e 1985 e até os dias de 

hoje sofrem com invasores mineradores ilegais. O documento do CIMI é claro no que tange ao 

envolvimento do Estado com ações violentas contra os povos indígenas.  

Como de forma de sintetizar e encerrar esta seção, iremos analisar uma parte 

fundamental do texto “O exercício da tutela sobre os povos indígenas: considerações para o 

entendimento das políticas indigenistas no Brasil contemporâneo” do professor Antonio Carlos 

de Souza Lima (2013) que discute a importância do exercício do poder e da tutela sobre as 

populações indígenas como elemento fundamental para construção da Nação, assim como da 

consolidação do poder da elite da sociedade não indígena sobre as populações tradicionais, 

sendo importante apontar como que os conhecimentos e estruturas formadas durante o processo 

de conquista e colonização do território brasileiro se perpetuam e se repetem na 

contemporaneidade a partir das agências estatais brasileiras que a partir desta herança 

modificam as vidas das populações a partir dos processos de gestão.  

Sendo assim, as instituições estatais e mesmo indigenistas da ordem privada surgiram 

historicamente como mediadores da relação sociedade nacional e populações tradicionais, 

entretanto há de se considerar a insurgência de um protagonismo indígena que se fortaleceu 

enquanto resistência na ditadura de 1964 e que se ampliam desde a redemocratização e os 

importantes marcos da CF de 1988, ampliando hoje suas ações, formações intelectuais e 

políticas, além de parcerias internacionais na busca por seus direitos reconhecidos em Lei, mas 

não na prática. 

 

3.2  O Indigenismo Oficial: A Fundação Nacional do Índio e as Políticas Públicas para os 

povos indígenas nos anos 2000 

 

O Objetivo desta subseção do capítulo é realizar uma análise da FUNAI e por 

consequência do indigenismo oficial durante os anos 2000 com foco entre os anos 2008 a 2018, 

recorte temporal desta pesquisa.  
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A Fundação Nacional do Índio foi fundada em 05 de Dezembro de 1967 pelos 

governos militares como uma substitutiva ao Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Entre as 

décadas de 70 e 80 do século XX, a FUNAI seguiu perspectivas positivistas dos militares e 

começou a instituir uma série de medidas que negavam as identidades das populações indígenas 

que o consideraram integrados a cultura nacional e por isso “perderam” suas culturas 

(STIBICH, 2019).  

A partir daí há uma discussão social sobre o indigenismo e de apoio aos povos 

indígenas, um indigenismo alternativo com apoio internacional e da igreja católica. No período 

de reabertura democrática do Brasil temos um novo indigenismo marcado pela ação de 

organizações não governamentais, os primeiros debates de protagonismo indígena e na década 

de 90 do século XX o início do desmonte da FUNAI.  

Ivan Stibich (2019) em sua tese afirma que os decretos presidenciais número 23, 24, 

25 e 26 de fevereiro de 1991 do então presidente Fernando Collor de Mello, ao transferir as 

ações de saúde, educação, desenvolvimento rural e meio ambiente da FUNAI para outros 

ministérios, retirando assim competências desta instituição - Stibich (2019) deixa claro que a 

retirada de competências leva também a diminuição do orçamento e da contratação de pessoal. 

Em 1994 Itamar Franco cria uma Comissão Interministerial (Decreto nº 1.141/94) que objetiva 

somar forças dos diversos ministérios para ações em favor dos coletivos indígenas, com 

participação de dois representantes da população indígena. Ainda na década de 90 Stibich 

(2019) destaca a presença de uma Agência Autônoma (no contexto do Plano Gestor da Reforma 

do Aparelho do Estado) e de projetos regionalizados, atuando paralelamente ao contexto de 

sucateamento da FUNAI.  

A tese de Ivan Stibich (2019) objetiva apresentar os contextos do novo indigenismo 

proposto pelo governo Lula (PT) e que foi, de certa forma, seguida durante os mandatos dos 

demais governos petistas. O recorte temporal desta tese de doutorado permeia justamente o 

segundo governo de Luís Inácio Lula da Silva, os governos Dilma Rousseff e Michel Temer, 

estabelecendo tessituras com as reminiscências desta política indigenista-desenvolvimentista 

durante os quatro anos de pesquisa e escrita. O objetivo é compreender como se orienta o 

processo de precarização do órgão indigenista oficial e de que forma estas ações em escala 

nacional provocam riscos/vulnerabilidades nas populações indígenas locais. Agora precisamos 

abrir um espaço para debater uma concepção de governo e políticas públicas a partir do debate 

sobre indigenismo oficial e o Estado-nação brasileiro. 
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Assim destacamos o espaço do que é governo no contexto do indigenismo oficial, ao 

passo que discutimos desenvolvimento, governabilidade e o indigenismo oficial enquanto braço 

de contato com as populações indígenas neste e em outros momentos do mesmo trabalho 

(LIMA; CASTRO, 2008). Importante também destacar a linha de pesquisa no qual esta tese 

está inserida “Políticas Públicas & Desenvolvimento Sustentável”, ao passo que entendemos 

políticas públicas enquanto um ramo interdisciplinar de pesquisa que tem como objeto central 

os programas governamentais ou o Estado em ação assim como os impactos destas ações nas 

ordens econômica e social das populações - aqui neste recorte específico das populações 

indígenas durante os anos de 2008 a 2018.  

Neste contexto, cabe uma discussão sobre a racionalidade das políticas públicas 

tomadas tanto no âmbito das questões indígenas (e neste texto, da FUNAI) quanto no recorte 

geral: tais políticas seguem racionalidades-burocracias que não raramente são exógenas aos 

públicos atingidos por estas. É possível perceber que a participação das populações atingidas 

nas políticas públicas é, mesmo quando prevista em Lei, precarizada na práxis dos debates, 

resultando daí exclusões e violências, incluindo as físicas.  

Considerando a perspectiva instrumental das políticas públicas, há a identificação de 

uma problemática ao passo que um conjunto de respostas científicas surgem para o problema, 

sendo operacionalizada pela mesma máquina pública, considerando como o campo mais 

importante para as tomadas de decisão o campo econômico (LIMA; CASTRO, 2008). Se as 

políticas públicas são a capacidade de um Estado Nacional de resolver os problemas públicos, 

se colocando em ação, temos que pensar as políticas públicas para as populações indígenas 

enquanto ações que deveriam ser resolutivas.  

Utilizando a frase do texto de apresentação do PL 191/2020 - “Resolvendo um antigo 

problema” - nos torna claro que o processo de precarização da FUNAI não é fruto do acaso, 

mas a sistematização de uma política pública que em sua essência é, como já debatemos 

anteriormente, prática necropolítica para com as populações indígenas brasileiras (MBEMBE, 

2016; MENDOZA SÁNCHEZ, 2018). Discursos como civilização, catequização, integração, 

desenvolvimento e salvação são bases ideológicas desta prática de governo que perpassa 

partidos e posições.  

Para encerrar este pensamento, é preciso compreender que o Estado e os governos não 

são entidades de total coesão, em síntese: são os diversos agentes sociais que perpassam o 

Estado e os governos que agem na execução de políticas públicas de forma direta ou indireta. 

A partir desta perspectiva adotamos a postura de que existem agentes estatais, agentes privados 
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e agentes resistentes e que todos são, de alguma forma, movimentos pela força 

ideológica/burocrática dos governos e suas políticas.  

Tendo debatido isto as políticas indigenistas em momentos anteriores da história do 

Brasil, iremos agora descrever a chamada “nova política indigenista” do primeiro governo Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003 a 2007). Durante a campanha eleitoral o Partido dos Trabalhadores 

prometera um novo indigenismo oficial, com maior protagonismo dos povos tradicionais, 

atuando de forma pluralista e inovadora, mesmo que nos debates internos do partido algumas 

propostas soariam como uma problemática as alianças políticas e a própria governabilidade do 

partido (STIBICH, 2019).  Outro elemento destacado no caderno temático sobre as populações 

indígenas é que o novo indigenismo proposto possui pouca relação com a FUNAI em sua 

proposição, apresentando dubiedade no que tange aos caminhos do órgão (PARTIDO DOS 

TRABALHADORES apud STIBICH, 2019). 

No mesmo documento fica evidenciado os deslizes da FUNAI no que tange às suas 

ações nos períodos anteriores ao da campanha de 2002. Aponta como principais elementos 

críticos: baixo orçamento, ausência de planejamento, carência de recursos humanos, 

desatualização das questões e instrumentos para lidar com as populações tradicionais, baixo 

aproveitamento dos povos indígenas em ações, graves distorções no contato com os povos 

indígenas, condução equivocada de projetos de desenvolvimento e baixo prestígio social do 

órgão (STIBICH, 2019). De certo tais reclamações se fundamentam em dados obtidos na época 

(campanha de 2002) e da mesma forma podemos afirmar que tais elementos críticos continuam 

a existir, de outras formas, nos relatórios de gestão da FUNAI dos governos Lula-Dilma-Temer 

analisados neste trabalho (no capítulo 05).  

Alternativamente a isto, o Partido dos Trabalhadores propôs um novo indigenismo, 

com um novo Estatuto (mais moderno), criação de um Conselho Superior de Política 

Indigenista, a participação de indígenas na gestão pública e a criação de conselhos 

representativos indígenas. Com relação à FUNAI, a ideia era reestruturá-la para se tornar mais 

ágil, visando a questão da sustentabilidade e auto governabilidade na questão ambiental e por 

consequência dos seus territórios. A crítica à FUNAI é forte, sendo considerada anacrônica. 

Segundo Ivan Stibich (2019) o mandado de Eduardo Aguiar de Almeida na FUNAI 

caminhou no sentido de implementar as ações do plano de governo: foi realizado um seminário 

de consulta para construção de uma nova política, assim como inovações no plano de carreiras 

dos servidores da FUNAI e a previsão de novos concursos. No Jornal A Tarde alguns trechos 

destacam a questão da intensa relação do Estado com o capitalismo rural brasileiro:  
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Há uma campanha de desestabilização da presidência da Funai. É um cargo muito 

difícil e muito visado. A Funai desagrada setores ligados à exploração madeireira, ao 

tráfico de drogas, segmentos da garimpagem de diamante e de ouro. Esses esquemas 

são poderosos, envolvem membros do parlamento, políticos’, declarou Almeida. 
Na avaliação do presidente da Funai, o trabalho que está em andamento incomoda 

muita gente porque contraria vários interesses no dia-a-dia da administração, iniciada 

em janeiro. ‘A gente bate de frente com determinados setores na simples defesa dos 

direitos indígenas. Esses setores se vêem contrariados e essa insatisfação se traduz em 

fortes pressões’, assinalou. Alguns políticos também estão contrariados com a 

demarcação de terras indígenas.  
 

Fica clara que a pressão dos setores do capitalismo Brasileiro, interligado 

simbióticamente aos aparelhos estatais impacta sobre as políticas decisórias acerca da FUNAI, 

quando o indigenista é desligado da gestão da FUNAI, sem não antes e após este desligamento 

dar sinais claros de que as políticas do governo Lula para a população indígena não estavam 

atreladas às promessas eleitorais (CIMI, 2018). Segundo o mesmo, em nome da 

governabilidade se iniciara um diálogo com setores da ultradireita e Eduardo de Aguiar Almeida 

fora demitido pelo Ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos que nomeou em seguida o 

antropólogo Mércio Pereira Gomes, que por sua vez revisou alguns elementos do seu antecessor 

se afastando mais das promessas da campanha (STIBICH, 2019). 

Uma das críticas contundentes é com relação ao movimento indígena e suas lideranças, 

afirmando que cabe uma necessidade de interpretar quem são as lideranças de fato - diminuindo 

o poder das lideranças “citadinas” em suas relações com “ONGs neoliberais”. De toda forma 

algumas das promessas de campanha foram mantidas, como a realização da: “Conferência dos 

Povos Indígenas ocorrida no mês de abril de 2006, precedida por nove Conferências Regionais 

ocorridas entre 2004 e 2005, e a implantação do Conselho Nacional de Política Indigenista”, 

nestes eventos foi priorizada a representação indigenista em detrimento da indígena, 

valorizando a participação das lideranças com melhor relacionamento com a FUNAI 

(STIBICH, 2019). Em decorrência desta postura e das dissonâncias COIAB (Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) atribuiu as dificuldades da criação do 

Conselho Nacional de Política Indigenista à inoperância do gestor da FUNAI e dos ruídos na 

aceitação de lideranças indígenas.  

Mércio Gomes agiu de forma benéfica ao realizar a primeira contratação de servidores 

de nível superior para a FUNAI, sendo a primeira contratação da instituição desde meados da 

década de 80 do século XX, discutindo propostas de formação de quadros indigenistas e a 

implantação de um plano de carreira indigenista (STIBICH, 2019). Pode-se concluir a partir da 
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leitura das análises que a gestão de Mércio Gomes na FUNAI (que se encerrou com o primeiro 

mandato de Luiz Inácio da Silva) foi marcado pela valorização do indigenismo e de um dúbio 

afastamento das lideranças indígenas (especialmente as que não se relacionam com a FUNAI). 

Em suma, esta primeira gestão da FUNAI durante o governo de Lula evidenciou o choque de 

um indigenismo paternalista com um indigenismo alternativo e com o protagonismo indígena, 

conflito este com debate ampliado justamente pelas propostas de alterar a questão indígena no 

Brasil se pautando em protagonismo e autogestão, não mais na tutela.  

Já no segundo mandato de Luiz Inácio da Silva (2008-2011) há uma aparente retomada 

da implementação da nova política indigenista, sendo um dos primeiros esforços a tramitação 

da criação do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) por uma comissão com ampla 

participação indígena e de outros setores, com condução da FUNAI. Deste esforço se realizaram 

“um Seminário Nacional em 2008 e dez oficinas regionais” e debates no acampamento Terra 

Livre no ano (STIBICH, 2019).  

A partir destes e outros debates/eventos foram propostos ao Congresso a criação do 

CNPI e a revisão do Estatuto dos Povos Indígenas, ambos não prosperaram no Poder 

Legislativo. Ivan Stibich (2019) aponta que o primeiro empecilho foi a falta de vontade política 

dos congressistas, tanto por parte das bancadas (ruralista, por exemplo) quanto ao fato que a 

questão indígena não era prioritária na gestão petista, neste ponto a tese de Stibich corrobora 

com as análises do documento Congresso Anti-indígena (CIMI, 2018). Outro fator seria a 

própria dissidência dentro do movimento indígena por não concordar com certos elementos, 

principalmente do CNPI. Com a mudança de presidência para Márcio Augusto de Freitas é 

publicado o Plano Plurianual (2008-2011) para a FUNAI que na sua sétima diretriz aponta:  

 

O Estado deve promover os povos indígenas. A idéia de promoção rompe com a 

tradição assistencialista e clientelista que está vinculada também ao conceito de tutela. 

Promoção pressupõe o reconhecimento da diferença como fator positivo e 

potencializador e não como fator de “desigualdade social”. Cada povo indígena 

constitui uma civilização própria, diferente da dos outros e com uma história de 

contato específica com a civilização ocidental. O diálogo de civilizações é sempre 

possível e positivo, mas deve levar em conta trocas simétricas, no tempo e no espaço, 

adequadas em cada caso, e enriquecedoras para o desenvolvimento de ambas. Esse é 

o desafio do século XXI, no qual o Brasil tem papel destacado, pois ainda tem a chance 

de mostrar ao mundo (a modernidade demonstrou que os países “desenvolvidos” não 

o conseguiram) que esse diálogo é possível (FUNAI, 2007, p. 8).  
 

Percebe-se, ao menos na intencionalidade, uma proposta estatal de rompimento com o 

papel de tutela - que foi fortificado no primeiro governo petista com a presidência de um 
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positivista reconhecido. Assim, se pretendia apontar um novo caminho para a política 

indigenista que seria para a promoção da autonomia destas populações tendo o Estado como 

promotor e protetor de direitos. Stibich (2019) que palavras como promoção, incentivo e 

fomento já foram utilizados em momentos anteriores por diretores da FUNAI para definir a 

relação do órgão com os povos indígenas no que tange a aspectos econômicos e políticos destas 

populações.  

Sobre a nova política definida no PPA 2008-2011 é importante frisar que a conclusão 

é que o Estado se propõe enquanto um agente mediador do “desenvolvimento” indígena. Para 

que isto ocorra seria necessário que além de uma mudança nos programas e propostas uma 

reestruturação da gestão do órgão seja feita. Tudo isso feito com orçamentos cada vez mais 

enxutos e precarizações em vários contextos, como nos recursos humanos. 

Sobre os recursos humanos, Stibich (2019) aponta que a contratação de 60 técnicos 

temporários, abertura de 450 vagas a serem preenchidas por concurso e na criação, em 2010, 

de um Centro de Formação de Política Indigenista. Com relação ao aumento de recursos 

disponíveis para o órgão, é importante afirmar que houve, entretanto, grande parte do mesmo 

dedicado ao aumento da folha salarial dos servidores contratados. Mesmo com as mudanças 

fundamentais desenvolvidas no âmbito da gestão, organização e propósito da FUNAI, é 

importante frisar que a mesma esteve sob o jugo das intenções de governabilidade, como 

destaca: 

 
Dessa maneira incluiu-se entre os focos de ação estratégica da Fundação o 

cumprimento da ‘agenda prioritária do Governo’ cujas prioridades foram a ampliação 

da capacidade para a execução de sua ‘agenda social’ e ‘criar condições para o 

cumprimento do cronograma do PAC’ (STIBICH, 2019, p. 72).  
 

Tal questão apontada pelo autor destaca reflexões deste trabalho. Primeiro que o 

desenvolvimento é parte de um discurso de eleição e governabilidade, sendo o Programa de 

Aceleração do Crescimento o “grande motor” do Estado desenvolvimentista durante as gestões 

petistas, pensando o Estado enquanto elemento que promove o desenvolvimento a partir de 

grandes empreendimentos que não raramente impactam sobre as populações indígenas e seus 

territórios. No PAC foram previstos 503 grandes projetos que desembocam em outros de menor 

escala - em Rondônia foram planejados/desenvolvidos 369 projetos do PAC para Rondônia 

sendo 09 de infraestrutura energética, 23 de infraestrutura logística e 337 infraestruturas 

sociais.  
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Aqui temos que pensar elementos fundamentais nesta relação indigenismo oficial e 

desenvolvimento no contexto do PAC:  

(1) que as populações indígenas são considerados um empecilho ao desenvolvimento 

enquanto processo de governabilidade, esta governabilidade passa por muitas esferas, desde 

acordos internacionais (como o IIRSA), internos (com o Congresso/Senado/Capitalismo 

Agrário, elementos simbióticos) e na relação com as massas dos trabalhadores ao passo que 

estes projetos geram vagas temporárias de emprego em regiões desabastecidas, o que até facilita 

o processo de implementação dos mesmos;  

(2) Para se “livrar” do empecilho, é preciso recorrer às bases discursivas e práticas e 

não raramente ao próprio órgão indigenista e demais órgãos do governo. Stibich (2019, p. 72), 

a partir de uma de suas colaboradoras, aponta que mesmo o concurso da FUNAI realizado em 

2010 foi para potencializar a FUNAI para o exercício requerido do órgão que seria de “tirar os 

índios deste caminho dos grandes empreendimentos” e por fim aponta que projetos de 

autonomia, territorialização e gestão foram ordenados para a agenda social e 

desenvolvimentista do partido no poder. 

Em 2009 a publicação do Decreto nº 7.056 de 22 de Dezembro de 2009 que realizou 

uma reestruturação da FUNAI, causou grande rebuliço social. Várias manifestações foram 

realizadas devido a unilateralidade da construção deste documento, onde não foram ouvidos 

nem indígenas nem indigenistas estatais e não-estatais. Neste mesmo documento foram 

excluídos trechos que versavam sobre tutela (como impedir a aculturação) o que, no texto, 

representou grande avanço do ponto de vista documental.  

Segundo Ivan Stibich (2019) a superação desta perspectiva tutelar se iniciou pela 

criação da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável (DPDS) que em suas três 

diretorias (Promoção ao Desenvolvimento Social (CGPDS), Coordenação geral de Gestão 

Ambiental (CGGAM) e Coordenação Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento 

(CGETNO)) representavam o fim, no campo da gestão, do assistencialismo como objetivo final 

da FUNAI, a ideia era que os indígenas buscasse o desenvolvimento de forma sustentável.  

Uma crítica fundamental é que, mesmo com este discurso, muitas políticas sociais dos 

governos petistas (como o Bolsa Família) foram de cunho assistencialista. Não se tece aqui uma 

crítica ao programa Bolsa Família (muito pelo contrário) mas sim ao discurso implementado 

pelo governo na reformulação da FUNAI. Outro ponto é a percepção de que mesmo os governos 

de proposta mais progressistas agem, de uma forma ou outra, a partir de uma perspectiva 

colonial: cabe ao governo implementar o que e como se dará este desenvolvimento (sustentável) 
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para as populações indígenas. No período de 2008-2009 a FUNAI é marcada por importantes 

decisões, dentre elas a regionalização de suas ações, entendendo as especificidades de cada 

lugar e a criação da Coordenação Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) que buscava 

vigiar e fiscalizar as terras indígenas (STIBICH, 2019). 

A CGMT levou a importante ação de retirar as unidades administrativas da FUNAI 

dentro das comunidades indígenas, considerando, segundo o órgão, que o papel do mesmo seria 

de definir e executar políticas públicas e não mais de administrar/chefiar (como foi amplamente 

feito) as comunidades. O “chefe de posto indígena” tinha como objetivo vigiar - como afirmam 

vários relatos, dentre eles o Relatório Figueiredo o que não era mais a intencionalidade da 

FUNAI a partir da publicação deste documento e em consonância com as propostas da nova 

política indigenista do segundo governo federal petista (BRASIL, 1967). 

Stibich (2019) destaca em sua tese uma importante reflexão: as Unidades Locais não 

seriam mais como os postos, teriam como objetivo proporcionar o desenvolvimento técnico das 

comunidades visando sua sustentabilidade, sendo os técnicos atuantes enquanto aqueles que 

iriam auxiliar as comunidades na escolha e desenvolvimento de projetos, sendo o técnico 

responsável pela negociação dos recursos necessários para a instâncias superiores. Importante 

frisar que tanto o documento quanto o autor em debate parte dos conceitos de sustentabilidade 

ao invés de desenvolvimento. 

O debate sobre o que é sustentabilidade é amplo, ainda mais quando falamos de 

cosmologias diferentes, indígenas (diferentes entre sí e diferente entre os não indígenas) e não 

indígenas - ambas enfrentando inexoravelmente o paradigma do capitalismo e sua expansão nos 

sistemas rurais, políticos e estatais no Brasil. Desta forma se torna importante debater que 

sustentabilidade querem os agentes envolvidos neste processo e como se desenha o contexto 

possível para tal prática. 

Ignacy Sachs (2002) defende que a sustentabilidade deve ser multidimensional: 

ecológica, econômica, social, espacial, cultural, psicológica, política nacional e internacional. 

Destas dimensões a ambiental é a mais difundida e amplamente colocada como o alvo da 

sustentabilidade, especialmente quando atrelada ao conceito de desenvolvimento sustentável. 

Quando pensamos no contexto das populações indígenas, os projetos de sustentabilidade devem 

considerar também as demais dimensões propostas por Sachs. 

Fomentar um desenvolvimento/sustentabilidade para os povos indígenas frente a 

questões econômicas/sociais e políticas locais/nacionais/internacionais que desembocam em 

práticas (violências) que vão contra tais perspectivas preservacionistas é um ponto importante, 
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mas não devem ser consideradas isoladamente. Se partirmos da perspectiva de Escobar (2014) 

de que as perspectivas para o território das populações tradicionais não são - em geral - 

mercantilistas/exploratórias e do lado do grande latifundiário e agentes privados de menor 

poder é predominante tal perspectiva, os projetos de sustentabilidade para as populações 

indígenas devem considerar este cenário. Ainda falando de perspectivas diferentes, Sachs 

(2002) tem a eficiência energética com investimento em tecnologia de ponta como um dos 

elementos fundamentais para a sustentabilidade ecológica ao passo que nas perspectivas 

indígenas outros paradigmas estão envolvidos, iremos debatê-los ainda neste capítulo da tese. 

Voltando ao debate sobre a FUNAI no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 

a regionalização das Unidades assim como a retirada dos antigos postos foram alvo de grandes 

debates. O presidente do órgão na época, Márcio Meira, afirmou aos indígenas que tal 

organização não levaria a descontinuidade das ações da FUNAI e que mudariam em si o foco 

das decisões sobre as práticas - primeiro seriam debatidos localmente, depois se ampliariam 

para as demais escalas. Desta nova organização, Ivan Stibich destaca como ponto negativo:  

 

Imaginava-se, portanto, que, por intermédio dessa instância, garantir-se-ia que os 

planejamentos coletivamente e, portanto, construídos idealmente de forma 

‘democrática’ (ou assim reputados pelos idealizadores da medida) seriam cumpridos 

sem interferências indesejadas, fossem de pessoas ligadas ao órgão, fossem - como 

veremos adiante - de indígenas agindo de forma considerada particularista e contrária 

aqueles que seriam os interesses coletivos dos índios (STIBICH, 2019, p. 84). 
 

Algumas questões apontadas pelo autor na análise deste ponto: primeiro que as 

sociedades capitalistas modernas pautam da liberdade decisória enquanto elemento basilar da 

sua organização social sendo que tal liberdade decisória é em muitos momentos ideológica, 

segundo que o agente burocrático (no caso o corpo técnico da Unidade Regional) é o elemento 

norteador das práticas que serão levadas a cabo pelas organizações locais, especialmente porque 

é este o responsável por dotações orçamentárias e aplicação de recursos, considerando que as 

ações dos governos em geral não se desenvolvem sem a ação direta de um burocrata de qualquer 

nível e por fim é apontada um desacordo por parte das lideranças indígenas ao mesmo tempo 

em que o governo defendia tal regionalização como prática fundamental para atender as 

demandas de cada região.  

Stibich (2019) ainda debate a questão do concurso com pré-requisito ensino superior 

na FUNAI. A justificativa era tornar ainda mais técnico o corpo de servidores ao passo que nas 

Unidades Regionais seria necessário tal corpo para organizar os projetos locais/regionais. A 

ideia defendida é a de superar as “listas” (assistencialismo: dar prego e martelo para os 



116 

 

 

indígenas) e pensar projetos para auto promoção das comunidades. Tal perspectiva levou a 

quebra de paradigmas tanto dos indígenas quanto de antigos servidores do órgão. Neste ponto 

o novo indigenismo do governo petista é avançado frente a história das relações 

Estado/indígenas no Brasil.  

Assim, saindo do assistencialismo, a partir da sua reestruturação (2008-2009) a 

FUNAI tem como função promover projetos de etnodesenvolvimento junto às populações 

indígenas e para garantir a participação efetiva foram criadas as Diretoria Colegiada e os 

Comitês Regionais, colegiados com ampla participação de indígenas e da sociedade civil em 

geral - buscando uma gestão compartilhada e protagonismo indígena como destaca das palavras 

do Presidente Márcio Meira o professor Ivan Stibich (2019).  

Entretanto, o “protagonismo indígena” não se deu sem a ideia de uma educação 

civilizadora sobre os mesmos que deveriam agir de acordo com os pressupostos da instituição 

que visava criar uma cidadania indígena a partir de uma ideia coletiva de “ser indígena”. Para 

debater isto, iremos nos apropriar do conceito “Participação” por Majid Rahnema abordado na 

obra de SACHS (2000) no livro Dicionário do desenvolvimento: guia para o conhecimento 

como poder. Rahnema (apud SACHS, 2000) aponta duas formas de se pensar a participação, o 

que iremos definir enquanto participações massificadas e populares. 

A palavra participação carrega elementos ideológicos fortes, em sua maioria 

associados a uma ação livre por parte dos sujeitos ou coletivos, ao passo em que em muitos 

casos a participação é fruto de ações motivadas por agentes de fora do centro de controle. Não 

raramente as organizações públicas e privadas usam a participação como forma de alcançar 

seus objetivos. 

A participação, quando falamos de agências estatais têm como ordem de prioridades 

primeiro a manutenção do poder estatal com a garantia da execução dos projetos de seus 

aparelhos ideológicos e repressivos sobre as massas, em segundo lugar garantir os 

requerimentos de infraestrutura para modernização e desenvolvimento econômico e por último 

as necessidades da(s) população(ões). A participação então é garantida de forma que permita, 

antes de tudo, que as prioridades sejam organizadas na ordem - garantir a governabilidade é 

elemento central: nos governos petistas isso significaria garantir os projetos 

desenvolvimentistas (como os do Complexo do Madeira) e em governos neoliberais a 

privatização e maior relação com o mercado, ambos paradigmas se colocando sobre os 

interesses da população em maior ou menor escala. 
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Estes projetos estatais beneficiam em larga escala alguns poucos e ao mesmo tempo, 

graças a cooptação das lideranças locais e nacionais, possuem amplo apoio popular devido a 

expectativa de receber os benefícios futuros destes projetos de desenvolvimento. Neste caso a 

participação (massificada) tem um bônus: com esta forma de participação se cria um sentimento 

de cumplicidade que apazigua possíveis resistências/reações (como o movimento de apoio às 

UHE do complexo do Madeira que contou, em Rondônia, com ampla participação) aos projetos, 

é neste teor que se faz uma crítica aos instrumentos participativos da FUNAI em sua 

reestruturação ao passo que exigem dos indígenas participantes um conjunto de práticas de 

intuito “pedagógico” ou civilizador (STIBICH, 2019).  

Do outro lado temos a participação popular que Rahnema (apud SACHS, 2000) coloca 

como a única forma de evitar que o desenvolvimento se degenere em uma instituição vertical 

que cria dependência, mas para que a participação popular ocorra é necessária uma intenção 

dialógica, conscientização (por parte de todos os atores) e a plena ação de todos sobre todos os 

processos. No novo indigenismo da FUNAI do segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

as formas de agir dos indígenas são pensadas como incompatíveis com a “cidadania indígena” 

que era esperada, um protagonismo idealizado pelos dirigentes do órgão que não se relacionava 

com a prática dos indígenas em si.  

As populações indígenas, na época de tal reestruturação, defendiam a manutenção das 

ações de assistência realizadas pelo órgão indigenista oficial ao passo que também defendiam 

a mediação indigenista para resolução de seus problemas - tais questões foram consideradas, 

tanto por Márcio Meira quanto por outros agentes, contrárias aos interesses das populações e 

um reflexo da sujeição e incapacidade de compreender seus interesses (STIBICH, 2019). 

Utilizando palavras como “manipulação, vício e dependência” para definir os próprios 

interesses dos indígenas os atores da FUNAI representavam, mesmo que apontando para algo 

novo, uma velha perspectiva para com os indígenas - quando o novo indigenismo se associa ao 

velho discurso colonial: a colonização iguala coisificação e não apenas a catequização, mas a 

tomada de territórios, extinção de religiões e de identidades/posicionamentos no mundo 

(CÉSAIRE, 1989).  

Desta forma, com resistências tanto de indígenas quanto de indigenistas da FUNAI, o 

órgão passava uma por reestruturação, buscando se desfazer do velho papel do Estado e 

promover a autonomia das populações indígenas, mesmo que a autonomia das populações 

indígenas só ocorram de fato quando são protagonizadas pelas mesmas - de forma mais ativa 

frente às imposições/programas do Estado e ação de outros agentes não estatais. No Brasil tal 
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autonomia se inicia com grupos indigenistas oficiais e não oficiais (estatais) e a partir da década 

de 70 do século XX e principalmente após a nova Constituição Federal de 1988 a representação 

autônoma se torna ainda mais forte em todos os circuitos da sociedade - tanto pelo 

surgimento/fortalecimento das associações indígenas quanto dos intelectuais orgânicos.  

Ivan Stibich (2019) destaca alguns pontos centrais da relação 

Estado/indígenas/indigenismo, partindo de algumas reflexões que igualmente fizemos neste 

capítulo: (1) que o Estado sempre foi visto pelos indigenistas não oficiais como um inimigo dos 

povos indígenas, tanto pelo recorte do passado aqui debatidos principalmente em Cunha (1992), 

Brasil, (1967), Kehl (2014) e CIMI, (2018) quanto pelas políticas contemporâneas a esta 

pesquisa, (2) fruto desta desconfiança surge e se intensifica um indigenismo não estatal a partir 

das décadas de 70 e 80 do Século XX, (3) parte fundamental deste indigenismo se fundamenta 

na busca pela autonomia, inclusive econômica, das populações indígenas, visando atingir seu 

autogoverno, autogestão.  

Sobre este período da gestão da FUNAI no segundo mandato do Governo Lula (2008-

2011) Stibich (2019) compreende que houve sim uma intenção governamental de alterar a 

relação Estado-indígenas, rompendo com velhos paradigmas estatais e encontra resistências 

tanto do corpo técnico da FUNAI, de lideranças indígenas e de membros da classe política 

brasileira.  

Por fim, seguindo ainda a linha de tempo de análise da tese do pesquisador Ivan Stibich 

(2019), seguimos com a transição do governo Lula para o governo Dilma Rousseff (2011-2016) 

que continuou a política do governo anterior nas gestões de “Marta Maria Azevedo (abril de 

2011 a junho de 2012), Maria Augusta Boulitreau Assirati (junho de 2013 a outubro de 2014), 

Flávio Chiarelli Vicente de Azevedo (outubro de 2014) e João Pedro Gonçalves da Costa (junho 

de 2015 a junho de 2016)” (STIBICH, 2019). Esta “continuidade” de posturas foi marcada por 

discrepâncias entre o que foi planejado para o que foi executado. 

Já nos primeiros meses há um distanciamento do governo em relação aos interesses da 

temática indígena e ocorrem uma série de ações do Poder Executivo para alterar os 

procedimentos de demarcação de terras indígenas. Fato presente desde o começo do mandato, 

a pressão dos ruralistas se torna cada vez mais forte na medida que se aproxima o momento da 

busca pela reeleição em 2014.  

Em 2012, é publicado pela Advocacia Geral da União a Portaria 303/12 que garante, 

com todas as justificativas legais, a implementação de grandes obras infraestruturais e as ações 

decorrentes das mesmas em terras indígenas, tendo como grande objetivo a implementação de 
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muitas obras do PAC 2 e sendo resultado dos debates da TI Raposa Serra do Sol e o UHE de 

Belo Monte (PET 3388), como afirma Sônia Guajajara a revista BBC Brasil em 2014: “O 

ministro da Justiça obedece ordens superiores. A Dilma não está nem aí para nós. Para ela, nem 

existe índio no Brasil. O interesse dela é o avanço da economia e o desenvolvimento, não 

importa quem estiver no meio” (apud STIBICH, 2019, p. 156).  

Percebe-se então que o contraditório do modelo de desenvolvimento proposto pelo 

governo Lula irá se acirrar no governo Dilma com utilização mais efetiva de aparelhos 

repressivos de Estado a partir da publicação do Decreto 7957 de 12 de Março de 2013, que 

permitia a entrada da Força Nacional nas Terras Indígenas que ao invés de facilitar a proteção, 

diminuia o ímpeto por manifestações por parte de indígenas e apoiadores. Sônia Guajajara, 

ainda na mesma entrevista de 2014 (apud STIBICH, 2019), reflete a dicotomia quando 

perguntada se há espaço para os indígenas no modelo de desenvolvimento do governo: 

 

Guajajara – A Dilma acha que temos que comprar, consumir e fazer cooperativas para 

ter dinheiro. Ela pensa que, para ficarmos bem, ter qualidade de vida, precisamos ter 

bens, chuveiro quente, casa de alvenaria. 
Nas grandes obras, às vezes oferecem às comunidades algum dinheiro, achando que 

vão resolver os problemas. Mas para o indígena o dinheiro acaba sendo um ponto de 

conflito, porque não temos o costume de lidar com ele. Não temos essa coisa de 

acumular riquezas. 
Nossa lógica e nosso modo de vida são outros. O que a maioria dos indígenas nas 

aldeias quer é tranquilidade. Qualidade de vida para nós é liberdade, e liberdade é ter 

nossos territórios livres de ameaças e invasões para produzir sem destruir, como 

fazemos milenarmente. 
 

Estas e outras análises apontam o acirramento da dicotomia indígenas/Estado e 

modelos de desenvolvimento durante o governo Dilma Rousseff.  Já no primeiro mandato da 

presidente, um grupo de trabalho foi criado para revisar o processo de demarcação de terras 

indígenas atrelado ao processo da PET 3388 para disciplinar a forma como os entes federados 

participam da identificação e demarcação das terras indígenas. Esta ação levou, em 2011, ao 

esvaziamento da Comissão Nacional de Política Indigenista por parte dos representantes 

indígenas, acusando o governo de não ter uma agenda e metas para a questão e no ano de 2012 

os indígenas voltam ao mesmo conselho como forma de tentar pressionar a cúpula 

governamental ao diálogo, mesmo com as políticas anti-indigenistas (STIBICH, 2019).   

A saída das representações indígenas nos levam a refletir sobre qual modalidade de 

participação era proposta para este primeiro momento do governo Dilma. A partir de Rahnema 

(apud SACHS, 2000) o que temos é uma participação passiva, voltada para a garantia da 

governabilidade do governo (principalmente na relação com os ruralistas) e com os projetos 
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desenvolvimentistas que naquele momento giravam em torno do PAC, tanto que é destacado 

por Stibich (2019, p. 180) as principais motivações, sendo algumas delas:  

 

A insistência por parte de instâncias estatais de viabilizar empreendimentos cujos 

impactos eram avaliados pelos indígenas como prejudiciais a essas coletividades; a 

descontinuidade na implantação da reestruturação da Funai que não estaria “saindo do 

papel” e, em razão disso, os problemas nas comunidades continuariam se agravando; 

a percebida paralisação do órgão indigenista e, em especial, do processo de 

regularização fundiária de Terras Indígenas.  
 

Mesmo que muitos destes elementos já fossem questões presentes no governo anterior 

(destacamos a primeira fase do PAC, por exemplo) foi a falta de diálogo do governo Dilma que 

suscitou os movimentos de separação com o mesmo. Em 2013 o Conselho Indígena Missionário 

(CIMI) publicou uma análise da política indigenista do governo Dilma a partir da perspectiva 

do sociólogo Maurício Lazzarato (CIMI, 2013). O objetivo do artigo é analisar algumas 

escolhas do governo para garantir a governabilidade e como estes jogos de interesses impactam 

nas terras indígenas. Destacamos alguns dos elementos centrais do texto enquanto relato da 

época: 

Em primeiro lugar (1) a subserviência do governo aos ruralistas, (2) arrogância, 

prepotência e intolerância na relação com os povos indígenas, (3) conselhos populares que o 

próprio governo “não dá conta”, (4) desclassificação das lideranças que se opõem ao governo, 

(5) desrespeito a consulta prévia, livre e informada das populações indígenas e quilombolas 

com relação aos grandes empreendimentos, alguns destes desrespeitos observados pelo autor 

desta tese durante os processos indenizatórios das usinas do complexo do Madeira e de modus 

operandis facilmente observado no documentário “Jirau e Santo Antônio: Relatos de uma 

guerra amazônica” organizado pelo MAB.  

No poder executivo, os ruralistas paralisaram todas as demarcações de terra, com fala 

da Senadora Kátia Abreu e precedido de ordem oficial da Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi 

Hoffmann, “determinando que a Funai e o Ministério da Justiça suspendesse de imediato todas 

as demarcações, especialmente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 

do Sul” (CIMI, 2013). O CIMI associa tal ação à possível candidatura de Gleisi Hoffmann ao 

governo do Paraná e destacando que os parlamentares do governo reforçam a ideia de que a 

FUNAI é incapaz de ditar sozinha os processos de demarcação de terras indígenas.  

O texto do CIMI (2013) destaca ainda a tramitação de dois perigosos documentos: O 

Projeto de Emenda à Constituição 215 (PEC 215/2000) e o Projeto de Lei Complementar 227 

(PLP 227/2012). O primeiro fala sobre o marco temporal e já foi debatido neste capítulo e o 
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segundo se associa a Portaria 303 da AGU: a Portaria dá as bases legais e o PLP visa modificar 

o parágrafo 6 do artigo 231 da Constituição Federal para garantir a utilização de recursos desde 

que antenados ao interesse nacional, o que justificaria a construção de grandes 

empreendimentos em terras indígenas.  

Somando-se as narrativas do CIMI e do ISA, Stibich (2019) que as ações do governo 

se pautam em uma “lógica do desenvolvimentismo” (grandes projetos infraestruturais e de 

apoio, inclusão pelo consumo, financiamento, dentre outros) e a atuação de grupos relacionados 

à grande agricultura. Em resumo, a postura do governo, a pressão de setores econômicos 

majoritários, a crise fiscal que atravessou todo o governo e a necessidade de manter o projeto 

desenvolvimentista (principalmente PAC 2) distanciou a largos passos o governo de Dilma 

Rousseff das necessidades dos povos indígenas, paralisando as ações do novo indigenismo que 

caminharam razoavelmente no primeiro e segundo governos Lula. Stibich (2019) a partir da 

análise de seus colaboradores afirma que mesmo as contratações de servidores que foram 

contratadas se deram para atender as demandas de licenciamento das obras do PAC. As 

demarcações de terras indígenas nos anos dos governos nos dão um panorama do processo (a 

partir de um elemento): 

 

Gráfico 5 – Terras Indígenas homologadas e declaradas por governo.  

 

Fonte: ISA (2017). 

 

Desde 1998 com o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) até o ano de 2016 

os governos da petista Dilma Rousseff foram os de mais baixa declaração e homologação de 

Terras Indígenas no Brasil. Estes dados, somados a outros - como por exemplo, o 

contingenciamento de 43 bilhões feito pela cúpula do governo logo no primeiro ano do 

mandato, o que impactou fortemente nas regionais e no processo em curso de reestruturação do 

órgão - desenha uma postura do governo com relação às populações indígenas.  
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Em 2015 fora realizada a 1ª Conferência de Política Nacional Indigenista e neste 

evento a presidente afirmou sua postura de demarcar terras indígenas e continuar a 

implementação da nova política. Também foi nomeado um presidente depois de dois anos 

(junho de 2013 a junho de 2015) de presidentes interinos. Stibich (2019) aponta como hipótese 

para esta reaproximação já no final do governo como uma forma de tentar ampliar o apoio 

popular para evitar o golpe que culminou em 2016. 

Após o golpe antidemocrático de 2016 assumiu a presidência Michel Temer. Neste 

período (2016-2018) finalizamos o recorte temporal desta tese. Ainda enquanto presidente 

interino, Michel Temer faz um pronunciamento sobre o papel fundamental da agricultura para 

o desenvolvimento do Brasil e tal discurso se concretiza ao passo que o setor ruralista passou a 

influenciar fortemente a agenda governamental durante toda a gestão Temer. É importante frisar 

a participação da bancada ruralista no conjunto de ações e votações que levaram ao 

impeachment de Dilma Rousseff. A intenção é debater os impactos desta política na garantia 

dos direitos territoriais dos povos indígenas do Brasil no período (FARIA; OLIVEIRA; 

HOLLANDA, 2018). 

No discurso de “reerguer o país” há uma reinserção do caráter primário da economia 

brasileira, sendo esperado que o setor agropecuário seja responsável por tal “renascimento”. 

Com isso a acumulação de capital e captura de excedente econômico se dá a partir da extração 

e precificação dos recursos naturais com todos os impactos sociais e ambientais decorrentes 

deste tipo de foco econômico. A efetividade deste processo passa por empréstimos estatais, 

endividamento e amortização da dívida agrária, tudo isso amparado pela articulação política e 

econômica dos setores ruralistas com os poderes do Estado.  

Um exemplo apontado por (FARIA; OLIVEIRA; HOLLANDA, 2018) é que o 

orçamento dotado para o Ministério da Agricultura e Abastecimento girava em torno de 200 

bilhões de reais e do outro lado temos uma diminuição sistemática do orçamento da, o 

orçamento previsto da FUNAI em 2017 girou em torno de 560,15 milhões, obviamente, 

comparar um órgão com um ministério é desproporcional, mas cabe salientar que os 560,15 

milhões despendidos engessam a FUNAI que onera boa parte de seus recursos em pagamento 

de folha e indenizações (OLIVEIRA, 1998; FARIA; OLIVEIRA; HOLLANDA, 2018; 

VERDUM, 2018).  

Uma das ações em pleno vigor durante o governo Temer, além das demais políticas 

anti-indígenas em prática e projetos ainda tramitando, é a realização da Comissão Parlamentar 

de Inquérito da FUNAI e do INCRA, que tinha o objetivo de investigar fraudes e abusos nos 
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processos de reconhecimento territorial indígena e quilombola e se tornou uma forma de 

intimidação de indígenas, indigenistas, organizações de apoio, servidores e intelectuais 

envolvidos com o processo de demarcação. Foi pedido, nesta comissão, pelo encerramento da 

FUNAI ao passo que o relator final propôs sua reestruturação e o indiciamento de 67 pessoas.  

Uma questão fundamental para compreender este processo é a própria ascensão ao 

poder do governo em vigência 2016/2017. Diferente dos anteriores (dos raros momentos da 

democracia brasileira) o governo Temer não teve que cumprir promessas eleitorais e abarcando 

no discurso de salvar o Brasil do “fundo do poço” as “costas foram viradas” para setores menos 

favorecidos da sociedade. Ao passo que para os ruralistas o presidente se posicionou com 

carinho e lembranças familiares11 vários ataques da bancada ruralista contra as populações 

indígenas ganharam força.  

O marco inicial destes ataques ocorre às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff 

com o documento “PAUTA POSITIVA – BIÊNIO 2016/2017” assinado pela Frente 

Parlamentar de Agropecuária12 tinha como alguns dos objetivos ligados diretamente à questão 

indígena: (1) Respeito ao marco temporal e condicionantes do STF oriundos do caso Raposa 

Serra do Sol (PET 3388/STF). Republicação da Portaria 303 da AGU e (2) Revisão das recentes 

demarcações de áreas indígenas/quilombolas”. O documento ainda em seu corpo aponta: 

 

Como demonstração do rompimento com a atual política, eivada de ideologias 

contrárias ao setor, e da busca pela retomada do desenvolvimento econômico, que 

continuará sendo capitaneada pelo setor agropecuário, as medidas imediatas passam 

pela garantia da ordem pública e da segurança jurídica. E, de imediato, pela melhoria 

do ambiente de negócios, visando principalmente à retomada do sistema de crédito ao 

setor, proporcionando o amplo acesso a recursos financeiros no Brasil (públicos e 

privados) e no Exterior. 
Assim, destacadas as medidas iniciais que nortearão a retomada do crescimento do 

segmento produtivo rural, e por consequência a retomada do desenvolvimento do país, 

é primordial o fortalecimento do Ministério da Agricultura, que passará a gerenciar 

todo o processo de reorganização do setor. No comando dessa pasta, é imprescindível 

a presença de um líder diferenciado, que tenha conhecimento profundo do setor e que 

tenha, principalmente, estreito relacionamento com as entidades representativas e com 

as lideranças políticas. Essa é condição indispensável para que tenha o necessário 

apoio a fim de implantar todas as mudanças que o setor mais exitoso da nossa 

economia necessita (FPA, 2016, p. 1). 
 

O documento nos traz a tônica de como seria o tratamento do setor com o novo 

governo. Primeiro a ideologia da bancada ruralista (Frente Parlamentar da Agropecuária) é 

colocada como contrária à ideologia do Partido dos Trabalhadores, segundo que o Brasil vivia 

 
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vAe0pKpmH28&pbjreload=101  

12 Disponível em: https://cimi.org.br/pub/doc/Pauta-bancada-ruralista_2016-2017.pdf 
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uma extrema crise que só seria superada pela agricultura, ou seja, pela ampliação da 

primarização da economia que inevitavelmente leva a necessidade de mais terras para 

plantar/criar gado. Por último, o documento aponta a necessidade, ou imposição, de um líder 

que esteja antenado às entidades e lideranças políticas, uma associação ‘técnica’, mas 

fortemente ideológica, para garantir as mudanças favoráveis ao setor mais “exitoso da nossa 

economia”.  

No documento os grupos colocados como impeditivo do desenvolvimento são os 

indígenas, quilombolas e as práticas da reforma agrária, deixando claro como é visto pela Frente 

Única tanto o desenvolvimento (apropriação de recursos e capitalização) e quem são os 

“inimigos da nação” (povos/grupos com outros paradigmas territoriais). A tônica do documento 

“pauta positiva” é mandatório: exige a extinção de setores como a CONAB (Companhia 

Nacional de Abastecimento) que tem como prerrogativa garantir a segurança alimentar de parte 

não atendida da sociedade, o fim da CONAB é mais uma forma de garantir a plena exploração 

do mercado pelo setor sem que o Estado intervenha. 

Durante o governo Temer a FUNAI teve o pior orçamento dos últimos 20 anos e com 

a aprovação da PEC 241 o órgão teve seus recursos congelados pelos próximos 20 anos. O 

governo Temer foi marcado por uma agudização das políticas anti-indígenas que refletem 

diretamente (da escola nacional para local) em impactos às populações de forma direta e 

indireta.  

O presente capítulo teve como objetivo estabelecer uma reflexão sobre a relação 

Estado e populações tradicionais, especificamente os povos indígenas, durante a história do 

Brasil colonial e no “passado recente”, chegando até o ano de 2018. Importante frisar que a 

categoria “Estado” teve diversas configurações passando pela regência dos Imperadores de 

Portugal, pela ditadura militar e pela democracia, em suas diversas formas e que em suas 

formas, com raras exceções, os povos indígenas foram considerados inimigos do planejamento 

estatal para o território brasileiro e seus usos.  

A pauta do contato está sempre na violência simbólica - pela assimilação, catequese 

religiosa ou leiga, pelo preconceito e pela invisibilidade frente ao Estado - e na violência física 

- pelas mortes por assassinatos, doenças, desassistência em saúde, estupro, sequestro, trabalho 

escravo, dentre outras inúmeras formas.  

A questão da assimilação está sempre em pauta e tendo como objetivo a 

descontinuidade dos direitos à terra, mesmo que reconhecidos por Lei ou por documentos 

oficiais. Hora atuando a favor, mas não raramente atuando de forma violenta, o indigenismo 
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oficial brasileiro é protagonista nesta história de violências, sendo uma das ações primeiras do 

SPI, por exemplo, a indução dos índios ao contexto nacional - sendo o próprio Serviço de 

Proteção ao Índio a soma das forças positivistas que atuaram sobre o sertão brasileiro, 

especialmente nas regiões do Mato Grosso que por sua vez herdaram elementos do modelo 

jesuítico de catequese (ASSIRATI; MOREIRA, 2019; LIMA, 2013).  

Ainda sobre o contexto da produção destas reflexões, é preciso pensar a força das 

políticas para o desenvolvimento aplicadas pelo Estado na região amazônica a partir desta 

perspectiva e uso das terras e seus recursos naturais, compreendendo que há forte 

intencionalidade de que os territórios indígenas sejam incorporados ao mercado e que seus usos 

sociais, culturais e ambientais sejam deixados em segunda mão, promovendo assim uma forma 

de pensar o desenvolvimento regional a partir dessa perspectiva que é excludente e não 

considera as diferentes cosmologias indígenas ou mesmo as perspectivas para produção e 

consumo de pessoas não indígenas e que se alinham a vertentes menos predatórias do capital - 

como o discurso-prática da sustentabilidade, por exemplo.  

Na próxima seção deste trabalho iremos estabelecer uma reflexão deste contexto a 

partir do cenário de Rondônia, lócus de pesquisa desta tese, e da relação do Estado com as 

populações indígenas locais a partir de uma perspectiva histórica e crítica dos projetos, ações 

individuais e resistências das populações tradicionais frente a continuidade regional do contexto 

apresentado neste texto de forma macro e na escala nacional.  
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4 EXPANSÃO DE FRONTEIRAS: OS POVOS INDÍGENAS DE RONDÔNIA, 

IMPACTOS E RESISTÊNCIAS 

 

 

Neste capítulo será realizada uma análise bibliográfica da produção acerca do tema 

povos indígenas de Rondônia e expansão da fronteira do capitalismo. O banco de dados foi o 

google acadêmico e foram utilizadas as palavras-chave Estado, povos indígenas e Rondônia. 

Foram considerados inicialmente todos os trabalhos que dissertam diretamente sobre o objeto 

desta seção que é a relação dos povos indígenas em Rondônia com o Estado, as agências 

indigenistas e demais agentes privados, assim como as ações de resistência dessas populações. 

Em outros termos, o objetivo desta seção é descrever a relação, os impactos e as formas de 

resistência dos povos indígenas em Rondônia na sua relação com o Estado.  

Assim, serão incluídos no corpus total: trabalhos que realizarem análise direta do 

objeto desta seção e que estejam publicados e disponíveis em sua íntegra, também teremos 

como recorte temporal os anos de 2008 a 2018 (recorte inicial da pesquisa como um todo). Os 

textos que se encontrarem sem relação direta com o objeto, não publicados na íntegra e fora do 

recorte temporal serão descartados. Salientamos que a adesão ao objeto será decidido pela 

leitura do resumo do trabalho.  

O método bibliométrico aplicado foi: a escolha das três palavras-chave que são 

consideradas como as que representam a revisão intencionada, posteriormente no Google 

Acadêmico fora realizada a aplicação das palavras-chave em sequência - usando separadamente 

cada palavra chave do seu assunto, primeiro a palavra 1, aplicando no resultado a 2, no resultado 

aplicando a terceira palavra-chave -, selecionando os textos pelo título do trabalho, criando um 

corpus maior. Nesta primeira seleção foram delimitados 35 artigos que se encaixam. O próximo 

passo aplicado foi a leitura dos resumos dos trabalhos e formação de um corpus que está 

diretamente ligado e estes trabalhos foram analisados para realizar a revisão bibliográfica.  

  

Quadro 6 – Trabalhos selecionados sobre povos indígenas, Estado no estado de Rondônia 

Título Autores Ano Palavras-chave 

Rebanhos em aldeias: investigando a 

introdução de animais domesticados e 

formas de criação animal em povos 

indígenas na Amazônia (Rondônia) 

Felipe Ferreira Vander 

Velden 
2011 

Povos indígenas; criação 

animal; projetos; Karitiana 

Conflitos territoriais no Corredor 

Etnoambiental Tupi-Mondé Rondônia-

Mato Grosso 

Alex Mota Santos; Allan 

Mendonça 
2017 

Áreas especiais. Amazônia 

Ocidental. Povos Indígenas 
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Políticas públicas e as populações 

indígenas de Rondônia 
Jania Maria de Paula 2007 

Amazônia, Políticas 

públicas, Populações 

indígenas, Educação 
Cartografias como denuncia: as ameaças 

às Terras Indígenas no Estado de 

Rondônia 

Alex Mota dos Santos 
Salete Kozel 

2018 
Cartografia dos povos 

indígenas, povos indígenas, 

Sul da Amazônia. 
Serão eles o que a gente foi? 
Karitiana, Puruborá e dois povos 

indígenas isolados em Rondônia 

Felipe Ferreira Vander 

Velden 
2016 

Rondônia, Karitiana, 

Puruborá, índios isolados, 

território 

A ocupação no entorno das terras 

indígenas em Rondônia, Brasil 
Alex Mota Santos, Maria 

Lúcia Cereda Gomide 
2015 

 Ocupação na Amazônia, 

Rondônia, Terras 

Indígenas.  

O processo de ocupação de Rondônia e 

o impacto sobre as culturas indígenas 
Vanubia Sampaio dos 

Santos 
2014 

Colonização. Rondônia. 

Povos indígenas. Conflitos. 

Relações assimétricas 

Da tutela ao protagonismo: a trajetória 

Cassupá em Rondônia 
Eliaquim Timóteo da 

Cunha 
2017 

Cassupá. Rondônia. 

Deslocamento. Política 

Indígena. Protagonismo 

Indígena. 

Principais ameaças ao meio ambiente 

em terras indígenas 
Pedro Colaneri Abi-Eçab 2011 

Meio ambiente; direito 

ambiental; terras indígenas; 

atividades econômicas; 

espaços territoriais 

especialmente protegidos. 
Reflorestamento da Terra Indígena Sete 

de Setembro: uma mudança da 

percepção e da conduta do povo Paiter 

Suruí de Rondônia? 

Chicoepab Suruí 
 

2013 
Suruí; Reflorestamento; 

Terra Indígena; Gestão 

Ambiental. 

Terra e Capital: o Estado e a violência 

sobre os nativos em Rondônia 
Marco Aurélio Correia 

Araújo 
2018 

Capitalismo Monopolista; 

Estado; Migrações; 

Indígenas; 
O posto indígena Rodopho Miranda e os 

índios Arikemes: processo de 

desagregação cultural sob a tutela do 

SPI. 

Washington Heleno 

Cavalcante 
2014 

Indígena. Arikemes. Posto 

Indígena. Aculturação. 

Extinção 

A resistência indígena e camponesa 

frente à expansão do latifúndio na 

atualidade 

Marilsa Miranda de Souza 
 

2012 
Capitalismo Burocrático – 

Questão Agrária – 

Resistência Indígena 
A (re)invenção da Rondônia: dos sertões 

de Roquette-Pinto à Amazônia de 

Getúlio Vargas 
Sandro Adalberto Colferai 2013 

Pensamento social. 

Rondônia. Estado Novo. 
Amazônia. 

Impactos socioculturais em populações 

indígenas de Rondônia: Estudo da 

Nação Jupaú 
Adnilson de Almeida Silva 2007 

Sociedades IndÌgenas. 

Nação Jupaú. Rondônia e 

Amazônia. 
Exploração da força de trabalho 

indígena na formação dos seringais em 

Rondônia 

Carlos Alexandre Barros 

Trubiliano 
2017 

Indígena. Seringais. 

Capitalismo. 

Estado, desenvolvimento e direitos 

humanos na fronteira amazônica: a 

violência do encontro entre o indígena e 

o não indígena no Território Federal do 

Guaporé 

Vinícius Valentin Raduan 

Miguel, Adnilson de 

Almeida Silva, 

Dorisvalder Dias Nunes y 

Nilson César Fraga 

2016 

Amazônia, direitos 

humanos, encontro de 

sociedades, Rondônia 
  

Fonte: O autor (2021).  
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4.1 Perspectivas sobre a relação Estado e indígenas no Estado de Rondônia 

 

O próximo passo da redação deste capítulo é a análise dos textos que foram 

selecionados a partir dos critérios de inclusão. Serão analisados os objetivos gerais e 

explicitados as relações entre Estado e povos indígenas em Rondônia, tendo como intenção 

traçar as principais formas de contato e violências causadas (tanto direta quanto indiretamente), 

assim como as ações de resistência das populações e sua rede de apoio. Após leitura do resumo 

e aplicação dos processos de recusa foram selecionados 24 artigos dispostos no quadro acima. 

Os artigos foram classificados em três subgrupos: (1) os que falam sobre populações 

indígenas em específico (Cassupá, Karitiana, Puruborá, Juruá, Arikemes dentre outros) e (2) Os 

que falam sobre políticas públicas em maior amplitude (nacionais, regionais, locais) em um 

recorte histórico-posterior salientando os processos de ocupação e (3) políticas territoriais e de 

poder na relação Estado e povos indígenas em Rondônia em um recorte mais contemporâneo, 

consideramos assim que abordaremos três importantes perspectivas que se interelacionam tanto 

no texto quanto na prática social. Cada perspectiva está organizada em uma subseção delimitada 

a seguir. 

 

4.2 Estudos sobre Grupos Étnicos: especificidades e generalizações 

 

O primeiro artigo do subgrupo sobre populações específicas é de Felipe Ferreira 

Vander Velden (2011) que fala sobre a inserção de animais domésticos entre os Karitiana de 

Rondônia, analisando aqui principalmente a questão da inserção destes animais por parte de 

projetos dos orgãos indigenistas, utilizando a análise antropológica como complementar a 

discussão das políticas estatais.  

Velden (2011) afirma que entre os Karitiana, assim como entre outros povos, a 

categoria “fazendeiro” (quem cria gado) é bem visto como forma de ascensão econômica e de 

aceitamento, devido a o carisma que possui tal categoria social na região, entretanto, entre o 

Karitiana o projeto estatal de implementar o do gado não deu certo, sendo substituído em 2009 

pelos tanques de piscicultura.  

Velden (2011) e Cunha (1992) afirmam que desde a colonização do Brasil, passando 

pelas leis indigenistas do Império e com mais intensidade após a criação do SPI a intenção 

estatal foi de transformar os povos indígenas em agricultores e criadores sedentários, 

preocupados com a ocupação destas terras. Em 2020 tal discurso se repete, apelando para a 
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questão econômica - o mesmo Projeto de Lei (191/2020) que pensa autorizar a extração mineral 

em Terra Indígena também regula a questão pecuária, disposto no texto: “Art. 22 - É permitido 

o exercício de atividades econômicas ‐ pelos índios em suas terras, tais como agricultura, 

pecuária, extrativismo e turismo, respeitada a legislação específica.”, com a questão 

civilizacional adjacente ao discurso.   

Além do grande fracasso que tem sido esses projetos - sendo um exemplo o dos 

Karitiana - é preciso compreender quais intenções subjacentes que são carregadas (VELDEN, 

2011). Muitos projetos de etnodesenvolvimento passam pela criação de animais de várias 

espécies, tanto exóticos quanto nativos e intencionam causar mudanças nas organizações das 

populações (e também em suas identidades, ocupações territoriais, relação com o meio 

ambiente) e se centram em uma forma de produção material que é inicialmente estranha as 

populações indígenas do Brasil (VELDEN, 2011), representando uma nova forma de catequese 

leiga-estatal, agora pela economia unilateral, inserção no circuito capitalista ou morte - uma 

nova visão sobre o paradigma “manso ou bravo” analisado por Cunha (1992).  

Ainda sobre a interpretação da agropecuária pelos Karitiana, Velden (2011) relata que 

todos os animais exógenos vieram “pelas mãos do branco” e principalmente aqueles que 

causaram impactos socioambientais e relata que os Arara-Karo, Wari e os Suruí possuem 

criações de gado que causam impactos ambientais, mesmo em menor escala e foram 

assimilados pelas culturas destes povos. Continuaremos analisando o trabalho do professor 

Felipe Vander Velden em um texto mais recente (2016) sobre a relação aos Karitiana, Puruborá 

e povos isolados de Rondônia com a sociedade nacional ou circundante. 

O texto inicia-se com a informação de que mesmo sendo Rondônia um espaço de 

ampla expansão de fronteiras extrativistas e agropecuárias a partir da década de 1970 e 

ocorrendo até os dias atuais, o artigo é datado de 2016. Velden (2016) aponta que, entre 2009 e 

2016, são destacados pelo menos cinco povos isolados com vários relatos chegando a FUNAI 

de contato de madeireiros e garimpeiros com “índios bravos”, deixando claro que existem 

outros povos ainda não contatados na região do estado. Em 2010 a ONG Survival International 

denuncia que pelo menos quatro grupos isolados corriam riscos perto das enormes hidrelétricas 

de Jirau e Santo Antônio, o Parecer dos impactos socioambientais da UHE Tabajara de 2019 

afirma também traços da existência de povos isolados na região de alagamento da barragem da 

Usina Hidrelétrica (VELDEN, 2016). O texto continua com a interessante descrição do contato 

e tratamento dos Karitiana e dos Puruborá com os isolados em suas terras, mas chama atenção 

algumas questões fundamentais da relação destes povos com o Estado. 
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Aponta que os Puruborá tem uma história de violência: primeiro localizados por 

Rondon em 1909 e aldeados no posto indígena Três de Maio pelo Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI) foram postos anos depois para trabalhar na extração de borracha e da castanha junto aos 

seringueiros onde foram, após algumas décadas, considerados mestiços e perdendo assim seus 

direitos fundamentais (VELDEN, 2016) - sendo esta uma prática comum do SPI não apenas no 

estado de Rondônia mas na região como um todo. Nos anos 1990, quando da demarcação da TI 

Uru Eu Wau Wau os Puruborá não foram reconhecidos como indígenas pela FUNAI e sim 

como sitiantes, sendo expulsos da região, deste cenário ocorre que quando há a luta pelo seu 

território eventualmente os Puruborá entram na discussão da terra tradicional agora demarcada 

para outro povo.  

Este conflito inter-povos foi “organizado” pela FUNAI (agente estatal indigenista) que 

fez reunião com lideranças para impedir as lideranças Puruborá de reclamarem pedaços da terra 

Uru Eu Wau Wau e junto a isto indígenas Uru Eu e Amondawa ameaçavam Puruborás que 

entravam ou circundam suas terras - mesmo durante o processo de demarcação da terra 

Puruborá (VELDEN, 2016), compreendemos a partir deste relato que o Estado corroborou, por 

sua incapacidade técnica e vontade política, para conflitos e violências em vários sentidos 

contra os Puruborá.  

Outra questão fundamental do texto é que a partir da análise dos dois  povos (Karitiana 

e Puruborá) e suas formas de contato com os isolados em suas terras, Velden (2016) sustenta 

que a existência de índios isolados não é algo natural ou inerente aos mesmos desde sempre, 

mas fruto da história da exploração e violência que os povos indígenas da Amazônia  e da 

América do Sul sofrem a pelo menos cinco séculos, e que, segundo minha análise continuam a 

sofrer graças a forças de diversas escalas, tanto da local (contato com não indígenas, degradação 

do meio ambiente, por exemplo) e nacional (ausência de políticas públicas e grandes 

empreendimentos, por exemplo). Salientamos que os povos indígenas aqui analisados pensam 

os isolados como “antepassados” que “pararam no tempo” e não sofreram os impactos do 

contato e quem sabe podem ser, compartilho com eles a ideia, uma possibilidade de 

compreender processos anteriores as violências do contato, sendo assim uma necessidade 

protegê-los.  

Ainda na mesma linha, de artigos que trabalham com políticas para populações 

específicas, o próximo artigo é de Eliaquim Timóteo da Cunha (2017) que disserta sobre os 

deslocamentos vivenciados pela política indígena Cassupá em Rondônia a partir de documentos 

estatais e produzidos pelos indígenas. Considerando a trajetória dos Cassupá, o autor aponta 
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que as relações de mediação e de repressão presentes no “paradoxo da tutela” foram também 

consequências para o fim da tutela. Analisar a trajetória dos Cassupá requer compreender o 

serviço do SPI em duas vertentes: entre 1910 e 1967, marcada pelo ufanismo nacionalista e 

positivismo e a segunda (1980 em diante) realizada por antropólogos, sociólogos e historiadores 

cuja análises revelam as violências promovidas pela agência indigenista estatal (CUNHA, 

2017).  

O povo indígena Cassupá vive em Porto Velho, capital de Rondônia, desde 1973 em 

deslocamentos provocados pela política indigenista. Entre 1940-67 os Cassupá viveram em 

trânsito em Postos Indígenas no Rio Guaporé com vários trabalhos extrativistas e projetos 

(construção de estradas e outros), em seguida são deslocados pela FUNAI e passam a morar em 

Porto Velho, em 1995 passam a requerer o reconhecimento étnico pela FUNAI por meio do 

Ministério Público e com apoio do CIMI, entre 2012 e 2013 a partir das Usinas de Jirau e Santo 

Antônio é delimitada uma área para integrar os Cassupá as medidas compensatórias (CUNHA, 

2017). Tais deslocamentos representam, assim como os casos Puruborá, Karitiana e isolados 

apontados por Velden (2011, 2016), os movimentos e impactos causados pela política 

indigenista para a Amazônia.  

Cunha (2017) cita a OPICS (Organização dos Povos Indígenas Cassupá e Salamãi) e 

seu movimento de resistência que passa pela organização identitária e consequentemente pela 

busca pela terra. As terras indígenas representam não uma questão econômica, como 

normalmente os não indígenas olham para a terra mas como segurança alimentar, proteção 

pessoal e da cultura (comunidade), autonomia organizacional, dentre outras. Salientamos que 

mesmo com a demarcação da terra a pressão de agentes privados, impulsionados pela 

incapacidade do Estado de fiscalizar e punir ou mesmo pelos projetos estatais, não garante a 

preservação física dos indígenas (SILVA, 2007; ESCOBAR, 2014). Segundo Silva (2007) em 

nome do Progresso e Desenvolvimento tais agentes causam danos que povoam a história da 

Amazônia e das populações indígenas em quase sua totalidade.  

Cunha (2017) destaca que a organização da OPICS foi fundamental não apenas para a 

questão de reconhecimento pela FUNAI da terra e identidade étnica, mas de documentos e de 

acesso a políticas específicas para os povos indígenas como o caso da saúde, assim como das 

questões compensatórias das UHE do Madeira, como iremos analisar no último capítulo desta 

tese. Alguns pontos são importantes para compreender estes deslocamentos: entre 1940-45 os 

primeiros contatos dos Aikanã e Massaká com indigenistas, a expedição Urucumacuã com 

objetivos de identificar mineração de ouro, reorganização do SPI, criação dos Territórios 
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Federais (1943). Estes deslocamentos torna claro a intenção do indigenismo brasileiro, com 

intenções de integrar os que estavam nessas regiões com ideias, práticas e instituições para a 

incorporação econômica, política e cultural dos povos indígenas ao desenvolvimento nacional 

(CUNHA, 2017).  

No posto indígena Clodoaldo Franco um encarregado é punido por diversas 

irregularidades, dentre elas abusar sexualmente de três indígenas: sendo este um dos casos 

relatados frente aos não relatados, cabe assumirmos que as violências do relatório Figueiredo 

(BRASIL, 1967), foram amplamente ocorrentes também no que hoje é o Estado de Rondônia. 

Chama atenção ainda o autor do artigo para que se compreenda que existe uma inter relação 

entre agências estatais no que tange a questão indígena na Amazônia como por exemplo na 

expedição Urucumacuã onde o SPI e o Departamento de produção mineral envolvidos neste 

estudo por jazidas de ouro - que nunca foram encontradas, apesar de seus impactos serem 

causados. A retirada dos dormentes - com contrato entre a empresa e SPI - por indígenas, assim 

como as disputas por tal força de trabalho, demonstram que o uso da mão de obra indígena 

seguiu a mesma tendência nacional, tendendo para exploração neste caso (dos dormentes) e 

outras atividades extrativistas locais (CUNHA, 2017). 

A última parte do trabalho é reservada à Reserva Indígena Urbana dos Cassupá. Como 

já afirmado, os cassupá viveram de deslocamentos pelo SPI e pela FUNAI, chegando em 1973 

em Porto Velho em um terreno que era do Ministério da Agricultura, segundo o autor após 

pesquisa em orgãos oficiais, os mesmos foram levados para tal região de improviso, não 

existindo nenhum documento oficial de cessão das terras pela EMBRAPA ou órgão estatal. 

Entre 1990 a 2000 tivemos a luta organizada pela OPICS e posteriormente a reserva indígena 

foi garantida com a realização do “Programa de Proteção aos Povos Indígenas Cassupá e 

Salamãi, na área de influência da UHE Santo Antônio - Porto Velho, Rondônia” (CUNHA, 

2017). 

O próximo texto é do pesquisador Washington Heleno Cavalcante, apresentando a 

relação do Posto Indígena Rodolpho Miranda (SPILTN) com os povos indígenas Arikemes. 

Sobre a ação do SPILTN (Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores 

Nacionais) órgão criado em 1910 foram criados diversos postos e colônias para aldeamentos 

modernos dos povos indígenas com o objetivo de inseri-los na comunidade nacional. Não 

raramente ações deste órgão, cuja violência institucional já foi retratada até aqui desde o 

capítulo anterior até este, sobre a lógica positivista de integração econômica e cultural, várias 

etnias eram extintas como foi o caso dos Arikemes.  
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Dentro do grande ciclo da borracha o Estado brasileiro toma consciência dos conflitos 

entre caucheiros, extratores e o povo Arikemes na região, principalmente entre estes últimos e 

os caucheiros que, para cortar as árvores, precisavam ficar mais tempo nos territórios indígenas. 

Em 1914, sob chefia de Rondon o SPILTN cria o posto indígena Rodolpho Miranda que 

trabalhava na intenção de mediar o conflito dos Arikemes com os extrativistas na região através 

do deslocamento destes (Arikemes) para os postos indígenas para que suas terras pudessem ser 

exploradas “em paz” (CAVALCANTE, 2014). Os deslocamentos realizados pelo Estado 

brasileiro serviam para resolver os problemas de terra que Manuela Carneiro da Cunha (1992) 

faz alusão: era preciso tirar os indígenas de suas terras tradicionais com triplo sentido, retirar 

seus direitos tradicionais a partir do deslocamento e mestiçagem, permitir a exploração de suas 

terras e utilizar sua mão de obra para outras atividades.  

Os primeiros relatos sobre os Arikemes, relatados por Rondon, foi deste povo ter sido 

atacado constantemente pelos seringueiros da região, como os poderosos Alfredo e Godofredo 

Arruda do renomado seringal bom futuro, os Arikemes então entravam em luta contra os 

seringueiros que matavam sua população e os revides eram comuns também. Segundo 

Cavalcante (2014) cada seringal não poderia ter menos de 10 hectares devido à natureza e 

organização extrativista, assim era comum que após algum período os seringueiros procurassem 

novas terras para explorar, entrando em terras indígenas eventualmente.  

No caso dos Arikemes, Rondon orientou Alfredo e Godofredo Arruda para que 

tratassem de forma mais humanitária os indígenas. Em algum tempo começaram a falar bem o 

português o que aproximou-os com os não indígenas que passaram a frequentar os aldeamentos 

onde maus costumes foram introduzidos como alcoolismo e prostituição, causando grande 

mortalidade. Mesmo que permitido pelos indígenas, estes impactos causados pela orientação 

de Rondon demonstram como ações de agentes estatais levam a danos às populações 

tradicionais, e em 1911 em diante os caucheiros começaram a invadir os seus territórios e 

destituídos de seus aparelhos tradicionais de defesa os Arikemes sofreram grandes danos nesta 

contato com várias vidas perdidas neste cenário.  

No primeiro contato, os Arikemes foram registrados com em torno de 600 indivíduos. 

Em 1914, ano da criação do posto indígena Rodolpho Miranda foram contabilizados apenas 60. 

O posto indígena recebeu muitos recursos e pode ofertar alfabetização em língua portuguesa, 

instrumentos agrícolas, máquinas de costura, caldeira e engenho para produzir rapaduras 

(CAVALCANTE, 2014). Inicialmente feito para acolher os Arikemes, em pouco tempo passou 

a receber várias etnias com culturas diferentes daqueles. Não obstante isto fora criada um posto 
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de abastecimento (Papagaios) que com o crescimento se tornou a Vila Ariquemes, o que 

intensificou ainda mais o contato entre os Arikemes e a população não indígena, assim como a 

adoção de práticas não indígenas de trabalho e socialização. A alfabetização em português era 

o principal instrumento civilizador, retirando os Arikemes (e outras populações tradicionais) 

“da barbárie” e levando-os para auxiliar no “desenvolvimento nacional” (CAVALCANTE, 

2014; CUNHA, 2017).  

A partir de 1951 as terras do posto, agora colônia, Rodolpho Miranda foram 

distribuídas a título precário para as elites da Vila de Ariquemes, os indígenas e o SPI (orgão 

indigenista) não receberam qualquer percentual do arrendamento levando aos Arikemes e as 

demais populações tradicionais ao êxodo, dispersamento total e desaparecimento étnico com o 

passar das gerações.  

Este processo com relação às terras indígenas são descritas por João Pacheco de 

Oliveira (1998), primeiro se aldeiam os povos, depois de algumas gerações estas terras são 

divididas entre colonos e indígenas (ou apenas colonos) e por fim os indígenas se dispersam ou 

se misturam de tal forma aos colonos que o Estado não reconhece mais sua identidade 

tradicional e por fim as terras tradicionais (ou os povos inteiros) são perdidos no passar da 

história. Em Rondônia vários povos estão nesta situação semelhantes aos arikemes, os urupás, 

os kepikiri-uats e vário outros que foram extintos após convivência nas colônias, não podemos 

esquecer que na literatura antropológica, Rondônia era conhecida por sua grande diversidade 

(CUNHA, 2017).  

O quarto trabalho, dissertação do professor Adnilson de Almeida Silva (2007) com o 

título “Impactos socioculturais em populações indígenas de Rondônia: Estudo da Nação Jupaú” 

estuda os processos de mudanças socioculturais causados pelo contato com o não indígena e os 

movimentos de resistência e reorganização dos Jupaú frente a este cenário. Compreendendo a 

grandeza deste trabalho na contribuição do mesmo para compreensão do tema e do povo Jupaú, 

iremos realizar um recorte de análise alinhado ao objetivo desta seção: a relação Estado, 

indígenas (Jupaús), impactos e resistências, concentramos a análise do segundo capítulo da 

dissertação, mas lendo e apontando compreensões de todo o texto.  

O autor inicia a discussão falando sobre as posturas dos povos indígenas com relação 

ao território, de uma prática do etnodesenvolvimento que é colocado por Silva (2007) como 

uma crítica ao desenvolvimento sustentável, tão buscado pela sociedade capitalista mas ainda 

uma utopia e que mesmo antes do contato com o não-indígena os Jupaú já desenvolviam 

estratégias de proteção territorial em sua relação diferenciada com suas terras tradicionais. 
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Debate ainda a baixa antropização das terras indígenas como forma de que, além das relações 

tradicionais que possuíam, os indígenas possam manter suas práticas tradicionais.  

Ainda nas primeiras páginas Silva (2007) destaca que há a ausência ou falta de 

condução do Estado de políticas públicas adequada às populações indígenas o que facilita a 

prática de ações anti-indígenas por parte da sociedade, afirmando que como os indígenas não 

trabalham nem produzem atrapalham o desenvolvimento. A relação Estado-impactos é 

reafirmada pelo autor ao passo que compreende que pela indução ou omissão este ente é 

responsável por muitos impactos, inclusive de terceiros e pela sustentação da retórica anti-

indígena sendo esta inclusive repetida por agentes estatais (CIMI, 2018).  

Neste sentido, destaca o pesquisador que a questão da demarcação de terras é também 

considerada como elemento de conflito entre Estado, populações indígenas e agentes privados 

da sociedade, partindo de alguns discursos que se relacionam com a fala do desenvolvimento 

do país: as terras indígenas são um risco para a segurança nacional pois facilitam a entrada de 

estrangeiros no país, os povos indígenas possuem muita terra para poucos indígenas, a 

regularização das terras indígenas diminui o espaço para as demais atividades econômicas e as 

terras indígenas são improdutivas (SILVA, 2007).  

Ainda neste sentido, o autor afirma que o importante para o desenvolvimento nacional 

é a expansão do agronegócio, com enriquecimento de suas elites, fortalecendo a exportação de 

commodities ao passo que resta aos excluídos a degradação ambiental, violência e morte, todos 

esses elemento apoiados pelo Estado em busca da imposição mercadológica e sujeição ao 

grande capital. Frente a este processo de cooptação ao “desenvolvimento” nacional cabe aos 

povos indígenas construir mecanismos de resistência.  

Dentre os impactos causados aos Jupaú pelo contato com a sociedade circundante Silva 

(2007) destaca: o encontro com uma língua estranha, inserção e convivência obrigatória de 

diversas etnias no mesmo território, contradições do Estado na gestão da terra indígena Uru Eu 

Wau Wau, pressões, aliciamentos e contradições no aliciamento para o trabalho, onde as 

propriedades circundantes a terra indígena levam a contatos intermitentes e mudanças na 

organização interna da população e de seu território, o uso das terras indígenas para o gado 

(especialmente no período de seca), inserção de novas técnicas e produtos que forçam maior 

relação com populações não indígenas, precarização na saúde e na educação indígena, a religião 

(que muda a cosmogonia da população), dentre outros decorrentes do processo de contato.  

Para encerrar o autor afirma que a partir do modelo econômico que se impõe sobre as 

populações tradicionais uma grande força se impõe sobre seus territórios, recursos e bens 
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naturais e que sem as entidades indigenistas (principalmente as não-estatais, grifo meu) e sua 

própria organização estes povos estariam em situação pior do que se encontram ou até mesmo 

extintos, considerando sempre a desapropriação do seu território como o caso dos Arikemes em 

texto analisado anteriormente neste trabalho (SILVA, 2007). 

O derradeiro texto desta subseção é o relatório de pesquisa “Reflorestamento da Terra 

Indígena Sete de Setembro: uma mudança da percepção e da conduta do povo Paiter Suruí de 

Rondônia?” de Chicoepab Suruí (2013) sobre o projeto Panime, que intencionava reflorestar e 

conservar áreas florestais da terra indígena Sete de Setembro. Chicoepab que é da etnia Paiter 

Suruí afirma que, narrando as motivações para escrita do trabalho que:  

 

A construção da BR 364, rodovia que liga São Paulo ao Acre (CANDIDO, 2012, p. 

49), reduziu as terras de nossos ancestrais e a nossa população, que foi atingida por 

muitas doenças trazidas pelos não-índios. Nosso território foi reduzido a 

aproximadamente cerca de 248.000 hectares, na Terra Indígena (TI) Sete de Setembro. 

Quase todo o entorno da TI foi desmatado por fazendeiros, pequenos colonos e 

madeireiros, que vieram para o Estado de Rondônia, na década de 70. Como resultado 

dessa migração, meu povo tem vivido, desde essa data, uma série de problemas, como 

invasões de madeireiros e o arrendamento do território (SURUI, 2013, p. 12). 
 

O projeto analisado por Chicoepab Suruí é importante para compreendermos muitos 

dos processos analisados nesta tese: que os impactos são causados por agentes externos - 

geralmente a partir de um projeto estatal (no caso a BR 364) - e que cabem aos povos indígenas 

- normalmente com apoio de seus parceiros - reconstruir, mitigar e buscar alternativas a estes 

processos. O relatório do autor Suruí (2013) continua com vários informativos sobre a relação 

estado e povos indígenas: ataques e mortes durante e resultante do contato, guerras causadas 

pela violência dos primeiros contatos antes do contato oficial em sete de setembro de 1969.  

Os primeiros contatos com a sociedade nacional foram causados pela expansão das 

frentes do desenvolvimento econômico e resultaram, como já foi dito, em conflitos cada vez 

maiores com os não indígenas e a partir de denúncias feitas à FUNAI que os primeiros contatos 

foram feitos, levando ao reconhecimento e demarcação da terra indígena. Entre as décadas de 

70 e 80 houve um grande movimento de colonização do território rondoniense, resultando em 

mais conflitos: 

 

Os colonos, através das linhas, passaram a ocupar o território que posteriormente foi 

demarcado e homologado como terra indígena pelo governo federal. Após a 

demarcação, meu povo foi à frente com esses colonos, na luta, apenas com arco e 

flecha, para desocupação do nosso território. Na época, éramos apenas 250 pessoas. 

Segundo Almir Suruí, aproximadamente 80 homens Paiter Suruí foram enfrentar 

1.000 famílias dos colonos. Pode-se imaginar que não era na base do diálogo, mas 

uma guerra civil, os Paiter Suruí com arcos e flechas, de um lado, e os colonos, do 
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outro, com armas de fogo. Houve morte dos dois lados, aos Paiter Suruí e dos colonos. 

Então, a Força Nacional foi convocada pelo Governo Federal para vir e tentar 

minimizar os conflitos em torno das frentes de invasão da Terra Indígena. A Cruz 

Vermelha também veio ajudar as vítimas dessa guerra civil que se estabeleceu na 

região. O caso ganhou projeção nacional, devido à sua gravidade (SURUÍ, 2013, p. 

25). 
 

A colonização, realizada pelo Estado com intenção de ocupar o espaço rondoniense 

pressionou colonos contra indígenas em busca das riquezas da região e tudo isso potencializado 

pelos grandes empreendimentos, situação análoga que foi vivida por outros povos indígenas da 

região, assim como os Cassupá, Arikemes e Karitiana aqui analisados. Em 1971 é relatado por 

Suruí (2013) uma grande epidemia de malária decorrente dos impactos causados pelo não-índio, 

além de movimentos internos das famílias (para fugir do contato), aumento da exploração da 

madeira por não indígenas que causam impactos secundários (a extração da madeira é o 

primeiro passo para utilização das terras amazônicas para outras formas de exploração, tanto 

por pequenos quanto por grandes produtores).  

Frente a este cenário os Suruí se organizaram para resistir: contatos com a FUNAI, 

criação da Organização Metareilá do Povo Indígena Suruí, que junto à organização de outros 

povos indígenas do estado levou a criação da Coordenação da União dos Povos Indígenas de 

Rondônia, criação do Plano de Gestão Etnoambiental, também conhecido como Plano de 50 

Anos Paiter Suruí e até o momento o projeto de reflorestamento Panime (SURUÍ, 2013).  

 

4.3 Políticas públicas e povos indígenas em Rondônia: Contexto da colonização 

 

Nesta subseção iremos analisar os textos que falam sobre povos indígenas e sua relação 

com o Estado de forma geral, sem tratar de uma etnia em si, tendo como recorte primeiro 

Rondônia e como subjacentes Amazônia e posteriormente demais regiões do Brasil. 

Iniciaremos com o artigo “Políticas públicas e as populações indígenas de Rondônia” de Jania 

Maria de Paula (2007), sendo este o artigo mais antigo destacado. O texto tem como objetivo 

debater as principais políticas implantadas pelo Estado brasileiro para as populações indígenas 

especificamente na Amazônia e em Rondônia tendo como recorte os 10 anos anteriores (1997-

2007).  

O texto já inicia com uma conclusão: durante a história da Amazônia as políticas 

adotadas para a região estiveram voltadas para neutralizar a presença indígena (pelo extermínio 

ou pela adoção de programas de “aculturação”) e então criar mecanismos atrelados ao 

desenvolvimento do capital na região - que inexoravelmente leva a mudanças espaciais e da 
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organização sociocultural da região. Importante ressaltar que as conclusões dos pesquisadores 

aqui analisados estão em sincronia no que tange a tal relação violenta entre Estado e populações 

tradicionais, considerando ainda os agentes privados que interferem em tal ação.  

Sobre esses processos de colonização a autora destaca que a exploração de Rondônia 

e da Amazônia iniciou ainda no século XVIII, sem formação de ocupações e com ampla 

exploração de recursos e da mão de obra indígena. Somente no século XIX com o declínio do 

café e a descoberta da vulcanização da borracha que o governo brasileiro começa a se preocupar 

com a ocupação definitiva dos espaços amazônicos, iniciando esta exploração a partir da 

abertura para o mercado internacional, em 1859 a abertura para uma britânica de navegação foi 

uma das primeiras ações (PAULA, 2007).  

Com relação a ocupação populacional a ideia central foi trazer trabalhadores 

nordestinos resolvendo assim dois problemas: o do nordeste que continha uma grande 

população de miseráveis e pobres graças a concentração fundiária (histórica) e a questão 

climática e do norte no que tange a ter mão de obra disponível para os seringais amazônicos.  

Também, no que tange às populações indígenas, estas foram usadas no trabalho nos 

seringais (de forma escrava) e este recurso foi utilizado para a “aculturação” destes povos para 

tomada de suas terras ou eliminação de resistências outras. Sobre este processo em Rondônia, 

destaca a autora destaca: “Em Rondônia, um dos casos mais emblemáticos foi o da população 

Arara, vitimada e dizimada na escravidão para os seringais que se apropriaram de largas 

extensões de seu território original” (PAULA, 2007, p. 02). Os Arara foram colocados junto 

com os Gavião cuja vivência intertribal foi marcada por animosidades no passado, apresentando 

mais um exemplo da incoerência das agências indigenistas que atuaram no estado de Rondônia.  

Esta política foi retomada em 1940 com a crise dos seringais da Malásia durante a II 

Guerra Mundial, quando o país foi “convocado” a fornecer seringa e recursos naturais para o 

capitalismo internacional, especialmente os Estados Unidos - tal política causou uma 

agudização das violências contra os povos indígenas. Um dos casos relatados deste período é a 

retomada da extração nos seringais nos eixos Madeira e Mamoré coincidiu com a criação dos 

territórios federais (como o do Guaporé em 1943) o que transformou a área em um palco de 

intensos conflitos entre os Wari e os não seringalistas (PAULA, 2007). A partir deste momento 

os governos civis e os militares (após ditadura) passaram a garantir a soberania sobre os fundos 

territoriais amazônicos. 

Sobre este tema destacamos o trabalho de Trubiliano (2017) sobre a exploração do 

trabalho escravo nos seringais em Rondônia. Marcado pela consciência de superioridade do 
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homem ocidental-europeu levou a missões - pelo mundo todo - de domesticação e civilização 

deste outro, selvático e alheio ao desenvolvimento. Assim, seguindo o ideário do nacionalismo 

argentino na Conquista do Chaco as expedições brasileiras também objetivavam criar o espaço 

e a cultura nacional subjugando aquele que estava fora deste molde do neocolonizador.  

Colonizar, civilizar, ocupar as terras vazias de Estado era a tônica destes aparelhos 

estatais agrupados, entretanto sabemos - e bem sabe a História - que tais lugares não eram vazios 

de fato. Salienta Trubiliano (2017) que a civilização era um ideário libertário-burguês que era 

acompanhado do discurso do desenvolvimento econômico como caminho comum - não 

podemos esquecer que o modelo de sociedade mais evoluída, a industrial, não era somente 

burguesa em sua superestrutura mas também em sua estrutura produtiva.  

Sobre a questão específica dos seringais em Rondônia o autor inicia que o Código 

Penal Brasileiro em 1940 já criminaliza o trabalho escravo e análogo à escravidão, recebendo 

inclusive elogios da OIT na sua redação final. O movimento dos ciclos da borracha levaram ao 

um intenso fluxo migratório e mesmo assim a demanda por mão de obra não foi totalmente 

suprida, especialmente no primeiro ciclo. Assim é apontado que houve deslocamento de nações 

inteiras para utilização destas na força de trabalho necessária para movimentar a extração nos 

seringais.  

Por exemplo, em 1943 - com ordem de Aluízio Pinheiro Ferreira (na época governador 

do Território Federal do Guaporé) determinou o deslocamento dos Kanoê para o posto indígena 

Ricardo Franco onde foram utilizados para suprir a baixa dos trabalhadores, submetidos à 

condição de escravos nos seringais (recebendo menos que os não indígenas, que já eram 

precarizados) e foram acometidos por epidemias de sarampo e gripe, a mortalidade foi tão alta 

ao passo de quase exterminar a população Kanoê (TRUBILIANO, 2017).  

Outro povo cuja trabalho escravo foi citado foi aos Arikapú na década de 1930 que 

foram transferidos pelo SPI para colônias agrícolas e seringais na região oeste do estado, 

trabalhando em regime análogo à escravidão e quando tentavam fugir para voltar as suas terras 

tradicionais eram “criminalizados” tendo que realizar trabalhos forçados no Posto Indígena 

Ricardo Franco em uma legislação não-escrita que só existia nestes territórios e legitimavam a 

violência. Importante salientar que estes povos destacados como exemplos possuíam terras 

indígenas demarcadas, o que em tese representaria proteção aos mesmos quando na verdade 

tais deslocamentos só serviam para que suas terras pudessem ser ocupadas por não indígenas, 

um padrão desde o Brasil colonial (OLIVEIRA, 1998). 
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Sobre a formação aos barracões destaca o caso de três etnias: (1) Kaxarari cuja 

aproximação com os seringueiros levou a “correrias”, expulsões e violências, captura de 

crianças para venda, dentre outras violências, depois foram submetidos a dívida impagável 

junto aos barracões cujo objetivo era “amansá-los” e posteriormente, com a crise do primeiro 

ciclo da borracha os Kaxarari foram submetidos a relação desigual comercial com agentes 

externos que comercializavam seus produtos. (2) Sobre os Arara houve aliciamento a força dos 

mesmos para trabalhar nos seringais tanto pelo encanto pelos produtos industriais e quando este 

não funciona pela violência direta (3) com relação aos Negarotê além do trabalho escravo nos 

barracões os mesmos sofreram ataques que resultaram em estupro coletivo de mulheres e 

crianças por seringueiros e seus administradores cujo momento é relembrado como “noite do 

barracão queimado” (TRUBILIANO, 2017).  Tal utilização da mão de obra indígena nos 

seringais é apenas mais um sangrento capítulo da história do capitalismo e do Estado brasileiro 

agindo na Amazônia.  

Neste sentido o Estado se orienta para a Amazônia como aparelho que deseja o 

domínio territorial e não o bem estar das populações considerando a região como um vazio 

demográfico e tendo como base para o desenvolvimento o capital nacional e estrangeiro, neste 

último considerando a divisão ideológica que organiza o mundo a partir da II guerra mundial 

entre socialistas e capitalistas.  

Deste cenário a região amazônica recebeu três grandes programas financiados pelo 

capital internacional: (1) Programa de pólos agropecuários e agrominerais da Amazônia 

(POLAMAZÔNIA em 1974), (2) Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 

(POLOCENTRO em 1975) e o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 

(POLONOROESTE em 1982), sendo este último o com maior atuação em Rondônia (PAULA, 

2007) levando a pavimentação da BR-364 (citada pelos Suruí, Karitiana e outros povos como 

uma das obras causadoras de grandes impactos nestas populações). A cassiterita foi o grande 

motor para justificar tal projeto.  

Em Rondônia o projeto intensificou as rotas migratórias sendo o espaço ocupado de 

forma desordenada, ampliando as contradições e violências entre migrantes e populações 

tradicionais graças a ocupação territorial e a mudança do modelo produtivo imposto ao 

imigrante colonizador e não podemos esquecer que o INCRA difundia a ideia da derrubada da 

madeira como forma efetiva de alocação no lote. Entre 1970-80 se iniciam as demarcações de 

terras indígenas e este contexto é acirrado pela CF de 1988 (MORAN, 1977).  
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Sobre os projetos de colonização do INCRA, destaca que logo estes percebem que a 

região não era um “vazio demográfico” e sim ocupado milenarmente por grupos indígenas e 

secularmente por seringueiros e mesmo após estas constatações os conflitos sobre as terras não 

foram evitados e os conflitos levaram a processos de “aculturação”, extermínio e resistência 

dos povos indígenas.  

A orientação para ocupação da região é que não havia nenhuma forma de legalidade 

sobre a posse de terras, assim justificando as violências. Afirma a autora do texto analisado: 

“Em Rondônia, no entanto, assim como em toda a Amazônia, a organização socioeconômica e 

espacial existente foi desconsiderada, num processo de indiferença total por parte do Estado 

quando da implantação das políticas de colonização” (PAULA, 2007, p. 05), onde as terras 

indígenas foram tomadas a partir da aliança tríplice do capital nacional, empresas estatais e o 

capital internacional. Conclui que há a necessidade de mudanças de políticas, agindo de forma 

integrada, com relação às populações indígenas. 

Corroborando com a análise do texto anterior, o artigo “O processo de ocupação de 

Rondônia e o impacto sobre as culturas indígenas” de Vanubia Sampaio dos Santos (2014) tem 

como objetivo “verificar e problematizar” o processo de colonização do atual estado de 

Rondônia e seus impactos sobre os povos indígenas da região, destacando aqui as etnias Karo 

(Arara) e Ikolen (Gavião) da terra indígena Igarapé Lourdes, seguindo uma discussão similar 

que os dois artigos anteriores desta revisão. Sobre a ocupação de Rondônia, sua construção 

identitária e os povos indígenas a autora destaca que os ciclos da extração da borracha levaram 

a exploração da mão de obra indígena na região e cita também a crise da Malásia tal como cita 

Paula (2007) que levou os extratores a procurar novos espaços e ocupações que levaram a mais 

impactos nas populações tradicionais - indígenas, quilombolas e extratores naturais. 

 Santos (2014) aponta, a partir dos autores levantados por ela, a sucessão das fases do 

desenvolvimento da região: (a) a descoberta do ouro na região do rio Corumbiara no século 

XVIII, (b) conquista e povoamento dos vales do Guaporé, Mamoré e Madeira entre 1669 e 

1799, (c) Construção e utilização do Real Forte Príncipe da Beira entre 1776 e 1783, (d) o 

primeiro e segundo ciclos da borracha entre 1879 e 1945 - onde a busca por novos seringais 

levou ao contato e impactos aos povos indígenas, (e) a construção da Estrada de Ferro Madeira-

Mamoré no período de 1907 a 1912, (f) a comissão Rondon e a linha telegráfica, (g) abertura 

da BR 364 e (h) colonização dirigida nas décadas de 70 a 80 do século XX que se concentrou 

ao longo da BR 364. 
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Afirma também que nestas fases do desenvolvimento o trabalho indígena, escravo ou 

em situação análoga, fora utilizada especialmente no extrativismo, no transporte, nas 

construções (inclusive da Estrada de Ferro Madeira Mamoré) e na lavoura, na procura de novas 

terras geralmente mal ou não remunerado, feito na forma de escambo (SANTOS, 2014). Nos 

anos 1950 a descoberta de pedras e metais preciosos, junto com a abertura da BR 364, acirraram 

os contatos e conflitos ao longo da linha da estrada, resultando em massacres e desocupação de 

terras tradicionais.  

Outro ponto importante destacado pela autora e que faz referência a Comissão Rondon 

e consequentemente na construção das bases do SPI e das orientações que terão as práticas 

indigenistas no Brasil nos próximos anos é que apesar do romantismo da pacificação sem 

nenhuma violência atribuída a Rondon e a sua comitiva, Santos (2014) destaca autores que, 

corroborando com outros aqui já analisados, afirmam que a verdadeira missão da Comissão e 

de Rondon em si era expandir a ação estatal,  capitalista, garantir territórios para posterior 

ocupação em nome do desenvolvimento e suas intenções passavam longe de serem pacifistas e 

dotadas de relativismo cultural.  

As décadas de 70 e 80 do século XX foram marcadas pela ampliação dos processos de 

grilagem, invasão de terras públicas e mais conflitos com a população indígena, seringueiros e 

outros ocupantes seculares ou milenares da região. Os projetos dos governos da ditadura militar, 

com o slogan “integrar para não entregar” promoveram a colonização do Território Federal de 

Rondônia a partir do INCRA com seus projetos de colonização que objetivava atrair a 

população do centro-sul do país não mais pelas riquezas, mas pela distribuição de terras. A 

campanha publicitária mais gritante neste sentido era a que pregava “Rondônia, um novo 

Eldorado” se apegando às narrativas de riqueza e felicidade para os migrantes (MORAN, 1977; 

PAULA, 2007; SANTOS, 2014).  

Assim, o processo de colonização de Rondônia foi feito a partir de duas maneiras inter 

relacionadas: a colonização dirigida, coordenada e controlada pelos órgãos estatais e federais 

que representou diversos vícios, sempre atrelado a interesses econômicos privados e a 

colonização espontânea, ocorrida em decorrência desta primeira maneira e das pressões 

espaciais de outras regiões do país.  

Inicialmente tivemos projetos de colonização de natureza privada, “1964 duas 

colonizadoras privadas conhecidas como Calama S/A (em Ji-Paraná) e Itaporanga S/A (em 

Espigão do Oeste)” além do trabalho das empresas Guaporé Agroindustrial S/A, GAIN S/A e 

Ramon Chaves que segundo a autora e seus dados analisados, aplicaram modelos de 
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colonização que levaram a grilagem e violência na região, principalmente por dificuldades 

legais e corrupção. Nas décadas de 1970 a 1990 temos alguns projetos implantados pelo 

INCRA: “o Projeto Integrado de Colonização – PIC são eles, mais relevantes: PIC- Ouro Preto; 

Gy-Paraná; Sidney Girão, Vilhena e Burareiro e o Projeto de Assentamento Dirigido - PAD” 

(SANTOS 2014).  

A presença das diversas etnias indígenas foi então, novamente, considerada um 

obstáculo ao desenvolvimento a partir do projeto de integração nacional, principal meta para a 

região aos governos militares. Para isto foram submetidos a divisão das terras e agressivos 

planos de pacificação, atração, concentração, redução territorial e retirada de seus direitos a 

partir da “aculturação”, principal forma de “civilizar” o bárbaro indígena. A autora conclui 

afirmando que várias etnias passaram por este processo violento “civilizatório”, considerando 

que havia uma intensa busca pela terra já ocupadas secularmente por esses povos. 

Continuando nossa análise, o artigo “Principais ameaças ao meio ambiente em terras 

indígenas” de Pedro Colaneri Abi-Eçab (2011) traz, sob a lógica do Direito Ambiental os 

principais impactos as terras indígenas de forma geral. Aponta como primeiro tópico a 

mineração e garimpo, sendo responsáveis, junto com caça e extração ilegal de madeira, por 

83% dos impactos na Amazônia (ABI-EÇAB, 2011). Cita o massacre de indígenas e 

garimpeiros na ocasião da descoberta de uma grande jazida de diamante na TI Roosevelt em 

Rondônia. 

Como segunda ameaça principal o autor cita os grandes empreendimentos 

infraestruturais como grandes hidrelétricas, pavimentação de inúmeras hidrelétricas e tantos 

outros que causam impactos diretos e indiretos sobre as populações locais, dentre elas as 

indígenas. Continua com a terceira ameaça: assentamentos da reforma agrária, onde aos 55 

milhões de hectares destacados para assentamentos no país, 83% estão na região amazônia e 

representam 74% das propriedades totais da Amazônia. Os assentamentos, além de contribuir 

com a extração de madeira e outras formas de degradação ambiental, quando são feitos perto 

de terras indígenas causam impactos dentro destas pois graças ao aumento populacional e da 

ocupação de territórios não controlados pelos governos há uma tendência a invasão (ABI-

EÇAB, 2011).  

A próxima forma de ameaça é a extração de madeira que graças a degradação da malha 

florestal ser vinte vezes maior em terras não protegidas acaba por gerar uma pressão externa de 

invasores em áreas ainda preservadas. Citando um exemplo de Rondônia: 
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No caso da TI Sete de Setembro (Rondônia e Mato Grosso), os índios da etnia Paiter-

Suruí praticam a exploração ilegal de madeiras em suas terras desde meados da década 

de 80. A estimativa da Funai é de que diariamente cerca de 60 caminhões deixam à 

área carregados com toras, o que representa cerca de 780 metros cúbicos de madeira 

diariamente. Isto em valores monetários é equivalente a mais de 78 mil reais, que são 

retirados diariamente da reserva dos índios Suruí, equivalente mensalmente a mais de 

1 milhão e 700 mil reais, apenas de madeiras em toras (ABI-EÇAB, 2011, p. 6). 
 

Cabe ainda destacar, como também foi destacado por Paula (2007) de forma 

generalista, por Cavalcante (2014) entre os Arikemes, por Cunha (2017) entre os Cassupá, que 

há uma cooptação das populações indígenas para esta extração de recursos desde os primeiros 

momentos da colonização no que tange a busca por trabalho escravo, depois nos seringais e 

mais recentemente na exploração de madeira, minérios, caça dentre outros.  

Não é possível ignorar a ação de indígenas nestes processos ilegais pois afirmá-lo seria 

reforçar a ideia do “bom selvagem”, entretanto, afirmar que tais processos ocorrem na totalidade 

- usando a categoria indígenas ou índios para organizar ações ilegais no discurso é uma intenção 

política que cabe aos interesses de desestabilização desses povos frente à sociedade “nacional 

ou circundante”, especialmente pelo recurso da generalização onde, graças a uma ação de 

indígenas todos são considerados pela mesma ação, pensamento não racional mas 

ideologicamente direcionado. Apesar de ser evidente que o contato entre culturas representa 

mudanças para as populações em contato tanto para prática legais quanto ilegais, precisamos 

considerar as variáveis na análise de tais processos.  

A próxima ameaça destacada pelo autor faz relação com o arrendamento de terras 

indígenas e parcerias agropecuárias, onde o autor aponta que existem exemplos de 

arrendamento por indígenas de suas terras para o agronegócio a partir da alegação da falta de 

outros recursos econômicos. Continua o texto falando sobre os agrotóxicos que graças a 

circundução das terras indígenas pelo grande latifúndio leva a danos por agentes químicos nas 

populações humanas e no meio ambiente em geral nas terras indígenas, sendo uma das maiores 

preocupações a água para bebida e pesca (ABI-EÇAB, 2011).  

Aponta também os transgênicos, a monocultura e os animais exóticos como forma de 

impactos nas terras indígenas, entretanto faço uma ressalva: o uso desses recursos desde que 

alinhados a uma tendência definido e orientados pelas culturas indígenas tendem a ter outra 

perspectiva e objetivos que o do agronegócio e do latifúndio capitalista, não sendo possível 

colocar tudo em uma mesma ponta de análise. É preciso compreender sem essa generalização 

analítica quais são os impactos em cada população e como as mesmas se organizam para tal 

vivência social.  
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Seguindo cronologicamente temos o artigo “A resistência indígena e camponesa frente 

à expansão do latifúndio na atualidade” da professora Marilsa Miranda de Souza (2012). Para 

compreender a questão da relação indígenas, camponeses e latifúndio a autora considera 

importante compreender a reforma agrária. Inicia a discussão afirmando que a reforma agrária 

é fato necessário em países que não concretizaram a reforma burguesa onde a propriedade de 

terra não foi democratizada e ainda há uma estrutura semifeudal. O latifúndio vem se 

expandindo devido os processos de mecanização, foco nos commodities e continuidade deste 

processo de concentração, tendo mais associação com o capitalismo internacional do que com 

o nacional e muito menos com as populações tradicionais (SOUZA, 2012).  

Marilsa Miranda de Souza afirma que as lutas indígenas foram muitas pela resistência 

aos avanços do capital: A luta pela terra no Brasil foi intensa desde os primórdios da 

colonização, destacando: Confederação dos Tamoio (1554-1567); Guerra dos Aimoré (1555-

1673), Guerra dos Potiguar (1586-1599), Levante dos Tupinambá (1617-1621), Confederação 

dos Cariri ou Guerra aos Bárbaros (1650-1720), Revolta de Mandú Ladino (1712-1719), 

Guerrilha dos Mura (Século XVIII), Guerra dos Manau (1723-1728), Resistência Guaicuru 

(1725-1744), Guerras Guaraníticas (1753-1756), dentre tantas outras (DE SOUZA, 2012). 

Adicionamos que tais lutas possuem uma continuidade histórica e que mesmo com outras 

formas, ainda são fundamentais para a manutenção e conquista de novos direitos por parte das 

populações indígenas.  

Segundo Souza (2012) a reforma agrária em curso no Brasil é a tutelada de mercado. 

Não eliminando o monopólio sobre a propriedade de terra, relacionando a colonização de terras 

inexploradas que pertencem ao Estado beneficiando latifundiários “parasitários” se utilizando 

da especulação financeira sobre a terra e pagamento de grandes indenizações - tal modelo se 

inicia desde a Lei de terras em 1850 até os dias atuais e, por fim, acaba por definir a expansão 

do capitalismo pelo campo, ampliando as violências contra as populações que não estão 

atrelados a este modelo e no contexto de aumento da concentração das terras tais cenários só 

tendem a ampliar.  

A expansão do latifúndio se dá graças a expansão dos processos de mecanização e da 

economia baseada nos commodities com forte relação entre Estado e o agronegócio. 

Considerando que o Brasil é um país pré-capitalista onde as relações semifeudais ainda são 

fortes, especialmente quando pensamos a Amazônia, e a dependência ao imperialismo é forte 

se torna importante considerar que tal modelo econômico precisa de um expansão constante das 

fronteiras do capital e pelo ordenamento do poder acaba por tensionar ainda mais as relações 
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no campo, partindo da busca hegemônica pela concepção capitalista de território que 

essencialmente diverge da dos indígenas (ESCOBAR, 2014; SURRALLÉS, 2004) 

Sobre a questão indígena e violência no campo a autora destaca como principais 

pontos: a expansão da soja pelo estado, projetos de infraestrutura do PAC e outros, grilagem e 

grupos de extermínio patrocinados pelo grande latifúndio que por sua vez são grileiros das terras 

públicas. Mesmo sob governos populares como o Lula-Dilma há efeitos violentos sobre os 

povos indígenas especialmente pela não demarcação de terras (ASSIRATI; MOREIRA, 2019; 

SOUZA, 2012) e junto a isto o foco nos commodities e grandes projetos infraestruturais (CIMI, 

2018; VERDUM, 2018) tendo como grande exemplo a construção das UHE do complexo do 

madeira como uma das obras do PAC, desdobramento do IIRSA no âmbito nacional. Ações 

estas que reconhecidamente estabeleceram perseguição as populações indígenas e precarização 

nos seus direitos fundamentais. 

Citando ainda a dessassistência do Estado frente aos povos indígenas em Rondônia é 

destacado: “Os povos Kaxarari, Karitiana, Sabanê, Oro Eo, Oro Mon, Oro At, Oro Nao, Gavião, 

Kwazá - RO; Tenharim, Mura, Apurinã – AM, Mamaindê, Nambikwara, Zoró– MT, estão 

questionando a FUNAI” sobre as demarcações de terras que não abarcam seus lugares sagrados 

e de importante função social (cemitérios, pomares, lugares de caça, dentre outros) (SOUZA, 

2012). Corroborando com a narrativa da pesquisadora Marilsa Miranda de Souza (2012), Marco 

Aurélio Corrêa de Araújo (2018) estabelece uma análise da relação capitalismo, terras, povos 

indígenas em Rondônia, iniciando seu texto afirmando que há uma relação direta do capitalismo 

rural com as frentes colonizadoras privadas ou estatais que implementaram suas ações pelo 

estado de Rondônia, tendo os povos indígenas como claras vítimas (em termos de análises 

históricas) deste processo. 

Continuando, o autor afirma que o caso aos Uru Eu Wau Wau representa tal relação: 

documentos para a FUNAI e para o INCRA solicitam que violências contra estas populações 

sejam encerradas, considerando o impacto iminente, e mesmo com a denúncia a FUNAI foi 

contrária ao que foi pedido em relatório técnico, garantindo as empresas colonizadoras o avanço 

sobre a exploração das riquezas das terras indígenas.  

Falando a partir de outro recorte temporal, quando no ano de 1987 é destacado pelo 

autor que “as madeireiras, aos poucos, foram destruindo as florestas que eram dos nativos, é o 

pior, com a cumplicidade da FUNAI, instituição que deveria fazer exatamente o contrário”, 

tendo ampla participação de membros do legislativo local. Destaca também que para os 

indígenas presentes na 1a Assembleia Geral dos povos indígenas de Rondônia e norte de Mato 
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Grosso a FUNAI (órgão indigenista do Estado) era um dos inimigos a ser superado junto com 

madeireiros, grileiros, latifundiários, dentre outros (ARAÚJO, 2018).  

O artigo “A (re)invenção da Rondônia: dos sertões de Roquette Pinto à Amazônia de 

Getúlio Vargas” de Sandro Adalberto Colferai (2013) disserta sobre as concepções sobre 

Rondônia desde Roquette Pinto até a era Vargas enquanto um estado amazônico. Neste texto 

iremos destacar as concepções deste cenário e sua relação com as populações tradicionais aqui 

já existentes em todos os recortes temporais abordados pelo autor.  

Nas primeiras expedições para o “vazio geográfico e demográfico” como era 

considerado o território que hoje é Rondônia são poucos os contatos com populações indígenas, 

sempre considerados uma ameaça constante. Por exemplo na expedição Roosevelt-Rondon 

(COLFERAI, 2013) os relatos sobre os povos indígenas são marcados por uma perspectiva 

pejorativa (ladrões, assassinos entre si, sem habilidades manuais e preguiçosos), justamente 

partindo da prerrogativa ideológica positivista de que aqueles povos eram inferiores e 

precisavam ser elevados. Como aponta o autor: 

 

Percepção de um homem primitivo vivendo no Brasil central – e que era preciso 

conhecer o mais rápido possível, antes que houvesse contato excessivo com a 

civilização ao ponto de contaminar o seu modo de vida – era contrabalanceado pela 

pretensão e necessidade de levar a civilização até eles. Para isso, reconhece que pouco 

se sabe dos povos indígenas que ocupavam aquela porção do país, assim como ocorria 

com o papel da Comissão Rondon em desbravar a região de índios bravios e geografia 

inóspita (COLFERAI, 2013, p. 214). 
 

A criação do território Federal do Guaporé, elemento que deu base para configuração 

de Rondônia como estado amazônico se deu a partir de políticas de marcha para o Oeste e 

recuperação/ocupação da Amazônia, sendo ações do Estado brasileiro que resultaram em 

contatos entre povos indígenas e não indígenas, considerando sempre os primeiros como 

inferiores e impedimentos ao desenvolvimento da região. 

   

4.4 Territórios e políticas: Uma análise de Rondônia “hoje” 

 

Iniciaremos a discussão deste tema com a fala do professor Alex Mota dos Santos em 

parcerias diversas (referenciadas corretamente) que corrobora para este levantamento com três 

produções. As mesmas serão analisadas de forma cronológica. O primeiro trabalho é “A 

ocupação no entorno das terras indígenas em Rondônia, Brasil” de 2015, escrito em parceria 

com Maria Lúcia Gomide. Os autores iniciam a discussão afirmando que a ocupação de 
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Rondônia, especialmente nas décadas de 60 e 70 do século XX resultaram em extensa retirada 

da cobertura vegetal da região e entre 1990 e 2007 foi o maior índice de retirada da região Norte 

do Brasil. Destaca ainda que em 2014, 71% das terras desmatadas foram em áreas privadas ou 

de situação irregular e deste total 10% do desmatamento foi em Rondônia.  

Assim, resultado do aumento da área desmatada temos a agudização das pressões sob 

as terras indígenas que são alvo inclusive de distribuição de lotes pelo INCRA em terras 

indígenas (MOTA; GOMIDE, 2015). Não possuindo área de amortização para terras indígenas 

na legislação brasileira, a criação de corredores ambientais é uma alternativa para diminuir os 

impactos nestas. O artigo pretende apresentar a ocupação no entorno das terras indígenas a 

partir de imagens orbitais com análise de pressão e seus principais impactos para as populações 

ali residentes. 

Foram analisadas 21 terras indígenas, 20 de Rondônia e a TI Zoró que apesar de estar 

delimitada no estado do Mato Grosso faz parte do corredor Tupi-Mondé, se ligando ao estado. 

Os resultados apontam que “as áreas de entorno de todas as TIs totalizaram 5.504.717,63 

hectares, sendo que destas, 1.438.577,46 estavam comprometidas por usos múltiplos” sendo 

21,41% para a pecuária e 4,26% para a agricultura, ambas atividades de alta pressão por terem 

como pré-requisito a retirada da cobertura vegetal (MOTA; GOMIDE, 2015). Deste entorno 

65% estão com cobertura vegetal e as demais áreas cobertas por elementos naturais como água, 

composições rochosas, etc.  

Cabe ressaltar que a cidade com maior rebanho no estado é Porto Velho, ampliando a 

pressão sobre as TI Karipuna e Karitiana consideravelmente. As áreas do entorno de terras 

indígenas mais ocupadas pela pecuária foram as TI Uru Eu Wau Wau, Sete de Setembro e 

Igarapé Lourdes, todas ligadas pelos municípios próximos a malha viária - ampliando o debate 

sobre a inter-relação entre estradas e seus impactos secundários às terras indígenas. Há também 

o apontamento de áreas urbanas em pequenos núcleos com o total de 4.527,31 hectares no 

entorno de terras indígenas, nas citadas: “Igarapé Lage, Rio Mequéns, Sete de Setembro, 

Roosevelt, Tubarão Latundê, Uru Eu Wau Wau e Rio Guaporé” (MOTA; GOMIDE, 2015).  

Na terra indígena Rio Omerê temos o maior valor de área antropizada em seu entorno 

com 65,36% e em seguida as TI Ribeirão (52,56%) e Lage (50,34%). A TI Rio Omerê, cercada 

pelos municípios de Chupinguaia e Corumbiara, tem quase 40% das suas áreas do entorno 

tomadas pela pecuária - na época deste levantamento os municípios possuíam mais de 570 mil 

cabeças de bovinos - e 25, 54% de agricultura. Ainda na relação das terras indígenas afetadas: 
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A maior TI do Estado de Rondônia, a Uru Eu Wau Wau apresentou as porções norte, 

sul e leste alteradas, mantendo a conservação da vegetação de floresta apenas na 

porção oeste, que faz divisa com a TI Rio Negro Ocaia e Parque Estadual de Guajará-

Mirim. A área do entorno da TI Uru Eu Wau Wau ocupou 783.033,10 hectares, dos 

quais 37,39% tiveram áreas convertidas para cultivo de gramíneas exóticas para 

alimento do gado bovino, especialmente a Brachiaria. Figura 5 - Ocupação no entorno 

das Terras Indígenas de Rondônia. A menor TI de Rondônia é a Tanaru, com área de 

8.070 ha, contudo encontra-se interditada (FUNAI, 2014) e não foi alvo de análise de 

pressão antrópica.  Outra terra indígena de área pequena é a Kwazá do Rio São Pedro, 

localizada na porção Sul de Rondônia. Em relação a sua área de entorno, está bem 

conservada, com 48,23% coberta por florestas e 21,42% coberta por cerrados, sendo 

que a pecuária ocupou 29,76% da área de entorno. Assim, a extensão agrícola é 

pequena, não sendo identificadas expressivas áreas de cultivo nas imagens orbitais de 

média resolução espacial (MOTA; GOMIDE, 2015, p. 429).  
 

Os autores destacam que além das grandes obras e ações do capitalismo rural as 

estradas municipais e as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) causam impactos de difícil 

mensuração devido às vigilâncias e supervisões ocorrem nas escalas locais, diminuindo a 

visibilidade social e as intervenções de agências de controle. Assim, aproximadamente 70% do 

entorno das TIs em Rondônia estão com pressão antrópica baixa, 3,54% alto e 0,21% muito 

alto sendo as TIs perto da malha viária estadual encontram o índice de pressão antrópica mais 

alto, confirmando a tese de que o Estado é agente ativo na força desses impactos (MOTA; 

GOMIDE, 2015). Mota e Gomide (2015) concluem que é preciso fazer uma discussão 

importante sobre os usos múltiplos do entorno das terras indígenas como uma forma efetiva de 

ataques aos direitos dos indígenas no Brasil e em Rondônia há uma predominância do cultivo 

de grama para a pecuária e agricultura de grãos nesta área do entorno.   

No artigo “Conflitos territoriais no Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé -  Rondônia-

Mato Grosso” de 2017, Alex Mota Santos e Alan Gomes Mendonça objetivam debater os 

conflitos específicos deste corredor etnoambiental e assim estabelecer uma possível análise 

sobre os impactos resultados da política territorial brasileira. Em um debate teórico 

fundamental, é apresentado que o território pode ser analisado pela lógica da exploração dos 

recursos, majoritariamente pelos não-indígenas, ou pelos significados culturais que atribuem 

usos outros para este, como majoritariamente fazem os indígenas, desta contradição os autores 

intencionam apontar os conflitos. 

O Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé é formado por sete TIs: “Igarapé Lourdes 

(RO), Roosevelt (RO), Sete de Setembro (MT-RO), Zoró (MT), Serra Morena (MT), Aripuanã 

(MT) e Parque Indígena Aripuanã (MT)”, onde vivem aproximadamente quatro mil indígenas 

e o bioma predominante é o amazônico e com nuances do cerrado (SANTOS; MENDONÇA, 

2016).  A partir da análise espacial é possível concluir que a ocupação histórica da região a 
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partir das políticas estatais e as espontâneas decorrentes destas não tiveram nenhuma ocupação 

com a socio e biodiversidade e o que hoje vivemos é uma herança deste primeiro processo.  

As políticas voltadas para o grande capitalismo internacional retiram do pequeno 

produtor e das populações tradicionais suas forças produtivas e de resistência, exigindo que 

existam reconfigurações nos grupos, acirrando os conflitos entre as populações impactadas e as 

áreas ainda não exploradas pelo capital logo se tornam foco da sua expansão, tendo como 

principal (e primeiro) agente as estradas usadas para integrar territórios.  

Sintetizando alguns dados apresentados sobre o corredor etnoambiental tupi-mondé: 

possui 28,7% de área antropizada, 0,8 focos de queimadas por km², mais de 3,422 milhões de 

cabeças de gado. Se excluindo a TI Zoró as demais se encontram relativamente conservadas o 

que representa uma relação diferenciada destas populações com o meio ambiente em relação às 

demais formas de ocupação humana, na TI Zoró há indicação de agentes externos pois os dados 

apontam que os focos de ação antrópica se iniciam de fora da esma e vão adentrando de sul para 

norte (SANTOS; MENDONÇA, 2016). Sobre a TI Sete de Setembro, a estrada municipal 78 

concentra boa parte dos impactos na mesma. Conclui-se que o corredor etnoambiental aumenta 

a proteção das terras indígenas e já que legalmente as mesmas não possuem área de amortização 

se torna fundamental o incentivo de construção de alternativas como a dos corredores para 

modificar cenários já existentes.  

Por fim, o artigo do autor Alex Mota Santos foi escrito em parceria com Salete Kozel 

(2018) e se intitula “Cartografias como denúncia: as ameaças às Terras Indígenas no Estado de 

Rondônia”. Corroborando com todos os trabalhos analisados aqui, este inicia com a discussão 

sobre o impacto do crescimento econômico das regiões amazônicas sem a fiscalização de tais 

atividades resultam em processos que afetaram e continuam afetando as comunidades 

indígenas. A partir de cartografias pela perspectiva temática, os autores partem de uma 

abordagem humanista dos dados disponíveis. Apresenta mapas mentais construídos por jovens 

estudantes de diversas etnias que representam seus territórios de diferentes formas, sempre 

destacando os impactos das invasões, das PCHs, do desmatamento e o medo dos focos de fogo 

que avançam sobre suas terras.  

Analisando a questão do avanço dos focos do fogo no ano de 2018, Santos e Kozel 

(2018) apontam que o maior aumento ocorreu na região de Porto Velho onde as já influenciadas 

pela agropecuária terras indígenas Karitiana e Karipuna precisam de mais esta atenção por parte 

de suas comunidades. A terra indígena Karipuna foi a que apresentou maior área queimada no 

seu entorno, revelando que o fogo avança de fora para dentro sendo proveniente das 
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propriedades rurais vizinhas. De 2016 para 2018 houve um aumento de 201.900 Km² de área 

queimada, ou seja, um aumento de 4,95%. 

Com relação ao desmatamento em 2019 aponta-se a TI Uru Eu Wau Wau como uma 

das mais desmatadas da região, além de sua grande extensão a mesma é palco de conflito 

territorial graças a programas de colonização do INCRA onde os colonos ao receber os lotes 

foram incentivados a desmatar (um padrão amazônico segundo Emílio Moran, 1977) e 

raramente obedecendo os limites da legislação brasileira. Os autores ainda apontam outro 

elemento fundamental: a construção da BR 421 entre 2014 e 2017 levou a um aumento 

exponencial do desmatamento - graças a facilitação do acesso de agentes exógenos.  

O artigo “Estado, desenvolvimento e direitos humanos na fronteira amazônica: a 

violência do encontro entre o indígena e o não indígena no Território Federal do Guaporé” por 

Miguel et al. (2016) afirma que a expansão da fronteira por agentes estatais e privados levaria 

ao contato com as populações originárias da região, o desenvolvimento buscado pelos autores 

é uma forma de terrorismo ou necropolítica (citando ShivVisvanathan e Mbembe) que ao se 

expandir pelos territórios causa a morte/extinção lenta e constante daqueles não desejados pelo 

processo desenvolvimentista. A Amazônia é compreendida como espaço de colonização e de 

expansão desta necropolítica de forma dialética, logo, as políticas de desenvolvimento regional 

para a região consideraram as populações indígenas enquanto obstáculo dos processos de 

ocupação da Amazônia que era até então considerada um vazio.  

Os autores realizam uma importante contribuição, destacando de forma cronológica e 

analítica algumas legislações para os povos indígenas do recorte temporal do texto. A partir 

desses dados, compilamos: Decreto 8.072/1910, que destacava uma aproximação “branda” para 

trazer os indígenas à civilização pela ação do SPI; o Decreto 5.484/1928 definia como objetivo 

da relação Estado-povos indígenas a integração destes últimos a civilização, considerando o 

indígena como atrasado, incapaz, com “retardo mental”, tais legislações demonstram que o 

indígena era considerado como um “não sujeito” do ponto de vista legal.  

No Território Federal do Guaporé são vários os relatos de violência e de 

posicionamentos do SPI a favor dos não indígenas e da elite local que são destacadas pelos 

autores (MIGUEL et al., 2016). Concluem os autores que do ponto de vista do desenvolvimento 

e a relação com os povos indígenas “o desenvolvimento realizou-se como narrativa 

hegemônica, alicerçada como referencial o modelo ocidental, cujo projeto conduziu à negação 

e à destruição do Outro” (MIGUEL et al., 2016).  



152 

 

 

Quando comparamos as análises feitas em recortes históricos e escalas diferentes 

podemos compreender que há uma continuidade histórica e que ultrapassa as escalas quando 

falamos da relação entre Estado e povos indígenas, compreendendo as agências indigenistas 

oficiais e as relações submissas do Brasil para com o capitalismo internacional - colonizador, 

imperialista - no que tange a gestão dos territórios e ameaças às populações tradicionais. 

Há um discurso expansionista de violências e controle sobre terras que mesmo 

mascarado por diversos discursos ideológicos de catequização, “salvação da alma”, civilizar, 

integrar ao Estado Nacional ou, mais recentemente, ampliar as forças econômicas dos indígenas 

remontam a uma intencionalidade etnocida. Eliminar um velho problema do Brasil que não 

sabe o que fazer com as populações que aqui estavam secularmente. No século XX em diante 

o discurso que concentra tal perspectiva é do desenvolvimento que mesmo a partir da alcunha 

de sustentável é praticado no campo e nas cidades brasileiras com o mesmo aspecto violento, 

segregacional e com postura passiva do Estado. 

Destaco aqui a fala do pesquisador Cunha (2016, 2017) - o Estado é um agente de tanta 

amplitude que a simples atribuição de “culpa” ao mesmo cabe a levar o discurso ao vazio. É 

preciso dizer aonde e de que forma o Estado é agente ativo na causa das violências contra os 

povos indígenas e em que medida o discurso do desenvolvimento cabe como justificativa 

política e ética para normatizar a violência. Para isto é preciso que realizemos, além da análise 

de importantes contribuições que aqui foi feita, analisar documentos que estabeleçam tais 

relações que, por sua vez, vão desenhar as práticas observadas por agentes políticos e de campo, 

na vivência em si das decisões políticas e ações do poder sobre os povos em Rondônia. 

Intencionamos realizar tal análise no próximo capítulo desta tese.  
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5 “O QUE FALAM”: ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DE DOCUMENTOS ACERCA DA 

RELAÇÃO ESTADO, AGENTES PRIVADOS E POVOS INDÍGENAS EM 

RONDÔNIA 

   

Na redação dos elementos finais desta tese faz-se necessário recuperar pontos que 

nortearam as primeiras reflexões da pesquisa: nossa hipótese e objetivo geral. Temos como 

objetivo geral “compreender como os impactos de empreendimentos de escala local, regional, 

nacional e internacional se efetivam e em qual gravidade nas organizações, territórios e 

estrutura dos povos indígenas na cidade de Porto Velho, Rondônia” e nossa hipótese parte do 

pressuposto que as ações dos projetos impactam nos povos indígenas de forma conectada, assim 

como são as ações de resistência. 

Objetivamos descrever, a partir dos documentos analisados, a tessitura dos impactos, 

suas escalas e seus agentes, tantos os que lhes causam quanto os que lhes resistem. Como já 

descrito no capítulo metodológico da tese, realizaremos uma análise documental (o dito pelo 

dito) orientada pela seleção (considerando recorte temporal, geográfico e territorial, de agentes, 

dentre outros), classificação e leitura dos textos, recortando apontamentos que relacionam os 

tópicos de interesse da investigação. No total foram organizados e transformados em quadros 

25 documentos.  

Os quadros organizam as informações, constituindo-se nas especificações do que 

entendemos como intervenções no território, os impactos constituem-se nos riscos, nas 

vulnerabilidades e nas interferências no território, os agentes são as caracterizações de 

atividades ou grupos legais e ilegais que desenvolvem intervenções no espaço estudado, ao 

passo que as consequências são os resultados das interferência no mesmo. Escalas são as 

dimensões no espaço extra território que atuam de forma inter-relacionada, causando impactos 

ou gerando ações de resistência. Tais elementos serão destacados de documentos que foram 

compilados de materiais bibliográficos e documentos oficiais, bem como de instituições 

indígenas ou de apoio.  

Assim, este capítulo estará dividido em duas seções: 1) A apresentação dos quadros 

com as escalas, os impactos e os agentes, apresentando a natureza dos documentos, 

identificados e incorporados ao corpus documental pelo pesquisador; 2) A análise das escalas, 

dos impactos e dos agentes por categorias de análise, considerando as interconexões das 

interferências nas terras e povos indígenas de mesma natureza, apontadas pelos diferentes 

documentos, possibilitando, assim, construir o cenário do impacto e suas formas nos diferentes 
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momentos históricos e espaços que esta pesquisa perpassa.  

 

5.1 Apresentação dos Quadros com as escalas, os impactos e os agentes 

 

No Quadro 7 registra-se o documento “Massacres do Povo Oro Uin”, compilado de 

campo pela Kanindé Socioambiental (1999), relacionam-se informantes e relatores, 

devidamente identificados, inclusive com suas árvores genealógicas. Na presente pesquisa não 

faremos nenhuma menção aos nomes ou abreviaturas dos mesmos, entretanto o documento 

pode ser conferido na sede da Kanindé, em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, sendo 

os documentos referenciados de acordo com a disponibilidade de acesso.  

Nesse primeiro documento a escala dos impactos foi na totalidade local, tendo em vista 

que fala sobre problemas que emergem da própria territorialidade e ocupação tradicional da 

Amazônia cujas elites locais são aquelas que vão decidir as formas de ocupação, quer seja pela 

força político-econômica, ou pela força repressiva, como foi feito de forma predominante, 

conforme o documento (MORÁN, 1977; MOSER, 1997).  

 

Quadro 7 – Descrição dos Impactos do documento Massacres do povo Oro Uin, 1999. 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Dep01 

03 parentes foram 

mortos por emboscada 

e 05 mortos foram 

amarrados e executados 

Executores 

contratados 

- Extermínio de uma 

parte do povo indígena; 
- Tomada de terras pelos 

contratantes. 

    

Dep02 
Indígena fugindo dos 

executores, foi morar 

no seringal 

Executores 

contratados 

- Migrações forçadas; 
- Cooptação de indígenas 

no seringal. 

    

Dep02 

Indígena, fugindo dos 

executores, foi morto 

no contato por outro 

povo indígena 

Executores 

contratados 

- Contatos interculturais 

hostis resultantes em 

morte; 

    

Dep03 
Uma indígena raptada 

por um dos seus 

executores 

Executores 

contratados 
- Violência sexual, rapto 

de menores. 

    

Dep04 

Seis parentes 

morreram, sendo cinco 

por saúde e uma de 

parto 

Executores 

contratados 

- Migrações forçadas; 
- Morte por doenças; 

 

    

Dep04 
Indígena morto no 

seringal 

Executores e 

ator não 

indígena 

- Contatos interculturais 

hostis 

    

Dep04 
Morte de crianças por 

doença não informada 

Executores 

contratados 
- Migrações forçadas e 

morte por doença. 

    

Fonte: O autor (2021). 
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O próximo documento analisado, também encontrado nos arquivos da Kanindé (2001), 

em Porto Velho, Rondônia, foi resultado da fiscalização realizada na TI Karipuna, pela FUNAI, 

em 2001. Estavam presentes: Kanindé e colaboradores indígenas, com apoio da polícia militar. 

Em nossa categorização iremos usar como depoente o termo “equipe” considerando que no 

relatório não foram especificados os indivíduos e sim apresentado como um resultado da ação 

coletiva.  

O objetivo do documento é fiscalizar impactos ao meio ambiente e averiguar denúncias 

de invasão, formuladas por indígenas das etnias Karipuna e Cassupá. A primeira coisa que 

chama a atenção no breve relatório é que é possível encontrar na TI Karipuna quase todas as 

formas de impacto dentro dos territórios, que encontramos em nossa pesquisa junto aos 

documentos e revisões científicas. 

Com relação a escala, cinco dos sete destacados ocorrem na escala local, devido serem 

elementos claramente destacados na terra indígena, entretanto os impactos “Buracos de 

pesquisa de minério” é percebido enquanto algo na escala nacional, devido ao próprio 

movimento de migração do ouro para espaços nacionais ou mesmo internacionais.  

 

Quadro 8 – Descrição dos Impactos do documento Fiscalização Terra Indígena Karipuna, 

2001. 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Maquinário de 

exploração de 

madeira 

Agentes locais 

ilegais 

Perda de cobertura 

vegetal e 

biodiversidade 

    

Equipe 
Pescadores na terra 

indígena 
Agentes locais 

ilegais 

Contato intercultural 

hostil 
Diminuição do 

alimento disponível 

    

Equipe 
Buracos de pesquisa 

de minério 
Técnicos locais 

contratados 
Possível lavra ilegal 

de minérios 
    

Equipe 
Acampamento de 

madeireiros com 

equipamentos 

Residentes locais 

com contratante 

Perda de cobertura 

vegetal e 

biodiversidade 

    

Equipe Estrada aberta na TI 
Madeireiros 

ilegais 

Aumento do trânsito 

de invasores e 

eficácia da 

exploração ilegal 

    

Equipe 
Utilização de sem 

terras dentro da TI 
Autoridades 

locais 

Ocupação ilegal de 

pessoas dá base para 

novas explorações 

    

Equipe 
“Lavagem” de 

madeira ilegal 
Empresários 

locais 

Legalização de 

madeira retirada 

ilegalmente na terra 

indígena 

    

Fonte: O autor, 2021. 
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Já no documento “Fiscalização na Terra Indígena Karitiana em 2000”, redigido pela 

Kanindé (2000a), com apoio da FUNAI e destacado em trabalho de campo realizado na sede 

da Kanindé, em Porto Velho, Rondônia, é relatado pela equipe fiscalizadora que a terra indígena 

sofre ação antrópica por parte de garimpeiros, na localidade Maria Conga (extração de minérios 

- cassiterita), porém é relatado que a FUNAI tem conseguido expulsar os invasores, que sempre 

retornam.  

Com relação aos impactos e os agentes concluímos que como o relatório é sobre ações 

dentro da terra indígena, as escalas serão locais - invasores locais, fazendeiro com denúncia 

falsa local, colonos ocupando espaços limítrofes - e os impactos inicialmente percebidos por 

pessoas nesta escala.  

 

Quadro 9 – Descrição dos Impactos do documento Fiscalização Terra Indígena Karitiana, 

2000a.  

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 
Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Invasão de 

madeireiros e 

garimpeiros 

Agentes Locais 

ilegais 
Diminuição da biodiversidade 

e violências do contato 

    

Equipe 
Denúncias 

falsas 
Fazendeiros 

locais 
Gasto de recursos públicos 

destinados à fiscalização 
    

Equipe 
Colonos 

próximos à TI 
Colonos locais 

Maior chance de contato, 

cooptação e exploração ilegal 
    

Fonte: O autor (2021). 

 

O documento “Relatório de fiscalização na terra indígena Uru Eu Wau Wau” 

(KANINDÉ, 2000b) de 2000, foi encontrado em trabalho de campo na Kanindé, em 2020, na 

mesma atividade de campo que resultou na coleta dos três documentos analisados acima. 

Neste contexto, as escalas variam de local (para ações na TI) para regional (quando 

falamos de agente do INCRA responsável pela venda de mapas) e nacional, quando falamos da 

precarização do órgão indigenista e na intenção dos indígenas Uru Eu Wau Wau de eles mesmos 

reagirem aos invasores, reflexo da falta de fiscalização recorrente. 

 

Quadro 10 – Descrição dos Impactos do documento Fiscalização Terra Indígena Uru Eu Wau 

Wau, 2000b. 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Falta de pessoal 

técnico na 

fiscalização 
Estado – FUNAI 

Diminuição da 

capacidade técnica de 

análise 

    

Equipe Prisão de grileiros Elites econômicas Ampliação da exploração     
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com financiamento locais ilegal devido 

financiamento das elites 

locais 

Equipe 
Mapa da TI vendido 

por servidor do 

INCRA 

Servidor público 

do INCRA 
Ampliação da capacidade 

de exploração ilegal 

    

Equipe 

Material de 

topografia 

apreendido dentro 

da TI 

Agentes locais 
Preparação da TI para 

sua apropriação ilegal 

    

Equipe 
Falta de punição 

efetiva aos 

agressores 
Indígenas 

Indígenas lutando contra 

invasores 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

No documento “Ata de reunião do dia 18 de agosto de 2016 sobre vigilância da TI 

Igarapé Lourdes”, um documento de três páginas encontrado na sede da Kanindé em Porto 

Velho, Rondônia, narra-se reunião com participação de indígenas Gavião, FUNAI e 

representantes da Kanindé, onde foi debatida a situação da reforma das instalações das bases 

de apoio à proteção territorial Jatuarana, mudanças de base por pedido do povo Gavião 

(KANINDÉ, 2016). 

  

Quadro 11 – Descrição dos Impactos no documento Ata de reunião do dia 18 de agosto de 

2016 sobre vigilância da TI Igarapé Lourdes, 2016.  

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Chefe SEGAT 
Violência 

dentro da terra 

indígena 

Agentes locais 

ilegais 

Possibilidade de mortes ou 

outras violências contra o 

povo indígena 

    

Ind. Gavião 
Inoperância 

dos órgãos de 

fiscalização 

FUNAI e 

forças 

militares 

Aumento da violência e 

impactos gerais 

    

Chefe SEGAT 
Exploração 

recorrente de 

madeira ilegal 

Agentes locais 

ilegais 
Perda de cobertura vegetal e 

biodiversidade 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

No documento “Relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e social 

do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari” de 2011” encontrado fisicamente 

na sede da Kanindé, em Porto Velho, Rondônia, feito por A.N.T. (funcionário da FUNAI) e 

mais dois indígenas da aldeia Alto Jamari, atuando enquanto equipe fiscalizadora e sem apoio 

da Polícia Militar, que negou pedido devido orçamento e falta de pessoal disponível, 

identificaram em suas ações de campo as questões que serão debatidas nesta análise 
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(KANINDÉ, 2011a).  

 

Quadro 12 – Descrição dos impactos no documento Relatório de levantamento da situação de 

proteção ambiental e social do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari, 2011a.  

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Servidor 

FUNAI 

Falta de apoio 

policial nas 

fiscalizações 
Estado de Rondônia 

Vulnerabilidade e 

incapacidade de 

retirada efetiva de 

agressores 

    

Servidor 

FUNAI 
Roubo de barco e 

motor de popa 
Agentes locais 

ilegais 

Diminuição da 

capacidade 

deslocamento indígena 

    

Servidor 

FUNAI 

Retirada de 

adolescente 

indígena da TI 
Missionários 

Retirada de indígena 

sem aprovação da 

FUNAI 

    

Indígenas 
Falta de 

fiscalização na TI 
FUNAI 

Incapacidade de 

proteção efetiva do 

povo e território 

indígena 

    

Indígenas 
Abandono pela 

coordenação 

FUNAI 
FUNAI 

Distanciamento do 

povo indígena do órgão 

indigenista 

    

Indígenas 
Falta de apoio 

financeiro para 

subsistência 
FUNAI 

Insegurança alimentar 

em variados níveis 

    

Indígenas 
Falta de educação 

formal na aldeia 
FUNAI 

SEDUC-RO 
Migração de indígenas 

para estudar 
    

Indígenas 
Cooptação eleitoral 

da comunidade 
Servidor da FUNAI 

Cooptação de indígenas 

para votar no irmão do 

coordenador regional 

    

Equipe 
ICMbio construiu 

cabana dentro da TI 
ICMbio 

Contato sem mediação 

oficial e especialidade 
    

Equipe 
Madeireiros ilegais 

com equipamentos 

pesados 

Agentes locais 

ilegais 
Retirada de madeira 

ilegal 

    

Equipe 
Marcadores 

relacionados ao 

PAD Burareiro 

Agentes locais 

ilegais 

Ocupação ilegal da TI 

com impactos 

secundários diversos 

    

Fonte: O autor (2021).  

 

Ainda falando sobre a precarização da FUNAI Rondônia e suas relações de poder, 

temos o documento “Solicitação de esclarecimentos e providências onde for possível - para a o 

MPF Ji Paraná de funcionário da FUNAI (servidor FUNAI 001) de 2011 que aponta algumas 

das questões deste processo. Por questão de ética, não iremos identificar os funcionários 

envolvidos (KANINDÉ, 2011b).  
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Quadro 13 – Descrição dos impactos no documento Solicitação de esclarecimentos e 

providências onde for possível - para a o MPF Ji Paraná de funcionário da FUNAI, 2011b.  

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 
Servidor 

FUNAI 
001 

Quadro de pessoal 

ocioso na FUNAI 
FUNAI Ji 

Paraná 
Falta atuação do quadro 

já precarizado do órgão 

    

Servidor 

FUNAI 
001 

Abuso de poder 

econômico da 

chefia 

Servidor 

FUNAI 002 

Coerção econômica 

dentro do órgão 

indigenista oficial 

    

Servidor 

FUNAI 
001 

Cooptação 

eleitoral da 

comunidade 

Servidor 

FUNAI 002 

Cooptação de indígenas 

para votar no irmão do 

coordenador regional - 

(sem. Quadro VI) 

    

Servidor 

FUNAI 
001 

Autorização ilegal 

de retirada de 

madeira em TI 

Servidor 

FUNAI 002 
Vereador local 

Autorização de retirada 

de madeira para político 

local 

    

Servidor 

FUNAI 
001 

Mescla de jornada 

de trabalho sem 

prejuízos 

FUNAI Ji 

Paraná 
Servidor 

FUNAI 003 

Diminuição da atuação 

do quadro do órgão 

    

Fonte: O autor (2021). 
 

Os documentos “Plano de Controle Ambiental BR 429/RO - volume 2” (DNIT, 2008) 

e “Estudos de impacto dos povos indígenas ao longo da BR 429 - trecho Alvorada do Oeste, 

Costa Marques (RO)” foram recolhidos em trabalho de campo, na sede urbana da Kanindé, em 

2021 e versam sobre impactos de empreendimentos de construção e reforma de rodovias 

federais (CRUZ, 2008). Nos tópicos de discussão aproveitamos para debater a relação entre 

estradas e impactos em terras indígenas. 

 

Quadro 14 – Descrição dos impactos no documento Plano de Controle Ambiental BR 429/RO 

- volume 2, 2008. 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Aumento de Ruídos Agentes 

construtores 
Impactos no cotidiano, 

rituais e organização 

indígena 

    

Equipe 
Aumento do trânsito Agentes 

construtores 
Maior chance de contato 

hostil e desvantagens 

para indígenas 

    

Equipe 
Contato intensificado Agentes locais 

legais e ilegais 
Contato hostil e 

desvantagens variadas 

para indígenas 

    

Equipe 
Valorização de 

terrenos no entorno 

da obra 

Agentes locais 

ilegais 
Maior grilagem e 

estradas limítrofes 
    

Equipe 
Legalização de 

estradas criadas 

ilegalmente 

Estado de 

Rondônia 
Validação de ações 

ilegais variadas que 

impactam em TIs 

    

Fonte: O autor (2021). 
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Quadro 15 – Descrição dos impactos no documento Estudos de impacto dos povos indígenas 

ao longo da BR 429 - trecho Alvorada do Oeste, Costa Marques (RO), 2008. 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Aumento desmatamento 

devido preservação 
Agentes regionais 

ilegais 
Maior pressão sobre 

as terras indígenas 

    

Equipe Promessas eleitorais 
Candidatos e 

políticos locais 

Maior pressão 

indireta nas terras 

indígenas 

    

Equipe 
Promessas de liberação 

de terras pela FUNAI 
Candidatos e 

políticos locais 

Maior pressão 

indireta nas terras 

indígenas 

    

Equipe 
Financiamento de 

invasões por fazendeiros 

locais 
Fazendeiros locais 

Invasões nas terras 

indígenas e grilagem 

de terras 

    

Equipe 
Contrabando e 

biopirataria 
Agentes locais 

ilegais 
Diminuição da 

biodiversidade local 
    

Equipe 
Aumento de resíduos e 

efluentes dos canteiros 
Construtores da 

Obra 
Poluição dentro da 

terra indígena 
    

Equipe 
Poluição de águas 

superficiais 
Construtores da 

Obra 
Poluição dentro da 

terra indígena 
    

Equipe 
Aumento da pressão 

sobre recursos 

ambientais 

Agentes locais 

ilegais 

Maior exploração 

ilegal dos recursos 

naturais 

    

Equipe 
Alto risco de contato dos 

isolados com não 

indígenas 

Construtores da 

Obra 

Extinção e outras 

violências dos 

indígenas isolados 

    

Equipe 
Ameaças e disputas 

judiciais 
Agentes locais 

legais e ilegais 

Instabilidade jurídica 

dentro de uma terra 

indígena 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

O documento “Reunião entre povos indígenas Cinta Larga e Parecis, FUNAI (Guajará 

Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião” também foi garimpado na sede da 

Kanindé, em Porto Velho, compondo dossiê sobre os Cinta Larga e foi arrolado dentro do 

corpus documental desta pesquisa. O mesmo se inicia com apresentações, formalidades legais 

e entra, apontado pelos indígenas, na questão do apontamento claro da necessidade de apoio do 

MPF ao povo Cinta Larga, cuja ausência poderia levar à extinção dos povos devido a ação de 

madeireiros e garimpeiros (narrativa de indígena participante, que reforça impactos já elencados 

neste capítulo atingindo Karitianas, Karipunas, Uru Eu Wau Wau e outras etnias de Rondônia) 

(MPF-JIP, 2016). 
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Quadro 16 – Descrição dos impactos no documento Reunião entre povos indígenas Cinta Larga 

e Parecis entre FUNAI (Guajará Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião 

(MPF-JIP, 2016) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Indígenas 
Apoio do MPF 

descontinuado 
MPF-RO 

Pode levar a extinção 

ou precarização da 

vida indígena 

    

Indígenas 

Falta de apoio 

financeiro para 

subsistência 

FUNAI 

Insegurança 

alimentar em 

variados níveis 

    

Indígenas 
Movimentação de 

Procurador 
MPF Brasil 

Diminuição da 

credibilidade do MPF 

com os povos 

indígenas 

    

Servidor 

FUNAI 004 

Remoção de 

Procurador por defesa 

dos povos indígenas 

MPF Brasil 

Diminuição da 

credibilidade do MPF 

com os povos 

indígenas 

    

Juiz Fed. 
Apoio ao garimpo 

dentro de terra indígena 

Servidor do 

MPF 

Diminuição da 

credibilidade do MPF 

com os povos 

indígenas 

    

Juiz Fed. 

Descontinuidade das 

bases da Polícia 

Federal 

União 

Aumento da 

permanência de 

invasores na TI 

    

Fonte: O autor (2021).  

 

O documento “A reestruturação da FUNAI: Promessa do Caos” escrito por Ivaneide 

Bandeira Cardozo (2009), indigenista Suruí da Kanindé, traz uma análise dos impactos da 

gestão da FUNAI no Brasil e em Rondônia, durante a reforma do governo Lula (Decreto 7.056), 

debatida amplamente por Ivan Stibich, em sua tese (2019) e aqui apresentada pela perspectiva 

da pesquisadora e indigenista que remete o texto. Interessante pensar que o mesmo foi feito no 

calor de muitas ações de campo e apresentou-se na forma de um e-mail de seis páginas enviado 

para colegas indigenistas e pesquisadores da região, o qual expressa reflexões e dados vividos 

nesta prática de mais de 30 anos que a indigenista e a Kanindé desenvolvem na região 

Amazônica. Após a leitura, pinçamos algumas reflexões que sintetizam o teor do mesmo. 

 

Quadro 17 – Descrição dos impactos no documento A reestruturação da FUNAI: Promessa do 

Caos, 2009 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição Agente Consequências Loc Reg Nac Int 
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Autora 
Extinção de postos 

indígenas 

FUNAI 
União 

Diminuição do contato 

benéfico entre indígenas e o 

Estado 

    

Autora 

Extinção da 

Coordenação de 

Artesanato Indígena 

FUNAI 
União 

Submissão dos indígenas ao 

mercado e menor renda 

    

Autora 

Extinção da 

Coordenação Geral 

de Estudos e 

Pesquisas 

FUNAI 
União 

Diminuição do 

conhecimento técnico do 

órgão para gestão junto aos 

povos indígenas 

    

Autora 

Extinção de 

Administrações 

Regionais 

FUNAI 
União 

Diminuição do contato 

benéfico entre indígenas e o 

Estado 

    

Autora 

Extinção do núcleo 

de apoio de Vilhena e 

mudança de nomes 

FUNAI 
União 

Confusão e distanciamento 

dos indígenas com a FUNAI 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

O documento “Áreas Protegidas de Rondônia” de Cardozo (2013) foi encontrado, em 

trabalho de campo, na Associação Etnoambiental Kanindé, no período de janeiro a fevereiro de 

2020. A pandemia da COVID-19 me levou a levantar os documentos sem estabelecer muito 

diálogo presencial com a Neidinha e demais indigenistas da ONG. Todavia, os diálogos 

esporádicos e documentos como o analisado abaixo apontam uma síntese - que não se compara 

aos anos de atuação da Neidinha ou da Kanindé - de perspectivas sobre a questão de impactos 

em terras indígenas em Rondônia13.  

 

Quadro 18 – Descrição dos impactos no documento Áreas Protegidas de Rondônia, 2013 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Autora 
Falta de servidores 

atuando nas Tis 
FUNAI 
União 

Ampliação dos impactos 

em geral 

    

Autora 
PCH impactando 

dentro da TI 
Ex-político e 

fazendeiro 

Impactos 

socioambientais 

derivados da alteração do 

rio 

    

Autora 
Conflitos com 

pecuaristas 
Pecuaristas locais 

Conflitos devido pedido 

de ampliação da TI 

Karitiana 

    

Autora 
Litígio com o 

INCRA 
INCRA 
União 

18 mil hectares em litígio 

da TI Uru Eu Wau Wau 
    

Autora 
Conflito com 

grupos políticos 
Políticos locais 

Conflito nas TI Rio 

Candeias, Migueleno e 

Puruborá 

    

Autora Impactos gerais Agentes privados e Extração de madeira     

 
13 Um quadro desenvolvido pela autora do documento pode ser encontrado nos anexos desta tese, enumerado ANEXO XX. 
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presentes em todas 

as Tis 
estatais ilegal, pesca, pecuária e 

outros que impactam 

socioambientalmente 
Fonte: O autor (2021). 

 

Este documento desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Amazônico (2007) e 

encontrado em trabalho de campo na Kanindé Porto Velho contém diversas páginas de 

denúncias cunhadas pela ONG e documentos públicos organizados como forma de dar base 

para as análises desenvolvidas no mesmo. Fizemos a leitura das análises do GTA e apontamos 

nossos recortes também nos anexos.  

 

Quadro 19 – Descrição dos impactos no documento “O crime organizado e o terrorismo 

ambiental em áreas protegidas de Rondônia - Grupo de Trabalho Amazônico, 2007” 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 
Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

GTA 
Demissão do servidor 

IBAMA 001 
União 

Demissão de gerente 

do IBAMA que 

atuava em favor de 

indígenas 

    

GTA 
Manutenção do 

“desenvolvimento 

insustentável 
Estado de Rondônia 

Continuação de 

forma predatória de 

busca do 

desenvolvimento 

    

GTA 
Precarização de órgão 

estadual de fiscalização 
Mandado 

Governador 001 

Diminuição da 

capacidade de 

fiscalização e 

gerência sobre o 

desmatamento 

    

GTA 
Legalização de madeira 

retirada em TI 
Agentes locais 

ilegais e legais 

Legalização de 

madeira em 

madeireiras de União 

Bandeirantes 

    

GTA 
Cooptação de 

lideranças 
Agentes Nacionais 

e internacionais 

Venda ilegal de 

diamante na TI 

Roosevelt 

    

GTA 
Manutenção de 

invasores 
União 

Manutenção de 

invasores após 2 anos 

de reintegração 

deferida 

    

GTA 
Extração ilegal de 

Madeira com contratos 

firmados com FUNAI 

União 
FUNAI 

Contratos que 

“autorizam” 

exploração ilegal de 

madeira em TI 

    

Polícia 

Militar 
Venda ilegal de terras 

Agentes locais 

(políticos, 

empresários, 

servidores públicos) 

Venda de terras 

indígenas com apoio 

das elites locais 

    

Polícia 

Militar 
Madeireiras ilegais 

“esquentando” madeira 
Empresários locais 

Quinze madeireiras 

ilegais “esquentando” 

madeira 
Aumento da 

exploração ilegal 

    

Fonte: O autor (2021). 
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O documento “Relatório de participação da sociedade civil nas audiências públicas de 

discussão da viabilidade das UHE do Rio Madeira - GTA” de 2006 relata violações dos direitos 

fundamentais durante o processo de consulta nas audiências públicas das UHE do complexo do 

Madeira e foi encontrado na mesma caixa arquivo, em trabalho de campo na Kanindé 

Socioambiental, em janeiro de 2021, na cidade de Porto Velho.  

 

 

Quadro 20 – Descrição dos impactos no documento “Relatório de participação da sociedade 

civil nas audiências públicas de discussão da viabilidade das UHE do Rio Madeira - GTA” 

(2006) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

GTA 
Diminuir resistências 

as UHE do Madeira 
Construtores 

Forças Policiais 
Repressão dos 

indígenas e suas falas 

    

GTA 
Falta de consulta 

prévia democrática de 

indígenas 
Construtores 

Aumento de impactos e 

diminuição de 

mitigações e 

compensações 

    

GTA 
Pressão política pró-

usinas 
Barrageiros e 

políticos regionais 

Diminuição da 

capacidade de 

resistência dos 

indígenas 
Violência contra 

indígenas 

    

GTA 
Falta de clareza de 

impactos 

socioambientais 
Construtores 

Diminuição da 

capacidade de 

resistência dos 

indígenas 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Em 2013 os Karitiana apresentaram em reunião do MAB uma carta que foi divulgada 

pelo CIMI14 e apresenta a percepção do grupo com relação às tratativas e impactos da UHE em 

seu povo e território, esta carta surgiu nas leituras da tese de Adriana Medeiros (2018) e após 

leitura da análise da pesquisadora, foi adicionada ao corpus de nossos documentos para o 

tratamento metodológico.  

 

 

 

 
14 A carta na íntegra pode ser encontrada em https://cimi.org.br/2013/09/35274/  
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Quadro 21 – Descrição dos impactos no documento da Carta “Povo Karitiana e os efeitos 

negativos das barragens do Rio Madeira” (2013) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Karitianas 
Medo de novo 

etnocídio 
Estado e grandes 

construtoras 

Impactos sociais 

variados na 

organização e vida 

indígena 

    

Karitianas Cooptação de indígenas Construtoras 
Desestruturação da 

organização indígena 
    

Karitianas 
Manejo de madeira 

aprovado em território 

reivindicado 

Estado de 

Rondônia 

Contatos violentos 

aumentaram devido à 

insegurança jurídica e 

apoio estatal. 

    

Karitianas 
Mudança de projetos 

de compensação sem 

consulta 
Construtoras 

Diminuição da 

participação e ação 

indígena no processo 

    

Karitianas 
Mandado de segurança 

contra terra 

reivindicada 
Políticos Locais 

Contatos violentos 

aumentaram devido à 

insegurança jurídica e 

apoio estatal. 

    

Karitianas 
Inadimplência 

financeira junto à 

empresa de energia 
FUNAI União 

Precarização financeira 

e social da comunidade 

indígena 

    

Karitianas 
Precarização da Casa 

de Saúde Indígena 

FUNAI 
Prefeitura de 

Porto Velho 

Impactos gerais na 

saúde causados pela 

falta de pessoal e 

recursos básicos 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Continuando com a construção de nossos quadros, nos deparamos com produção do 

Instituto Imazon, que publicou quatro edições do relatório “Ameaça e Pressão de 

Desmatamento em Áreas Protegidas” nas datas: agosto de 2017 a julho de 2018, fevereiro a 

maio de 2018, agosto de 2015 a julho de 2016, que foram encontrados na rede mundial de 

computadores, no site oficial do Instituto Imazon. Tais relatórios apontam dados fundamentais 

sobre a questão dos impactos sobre terras indígenas e outras unidades de conservação. Iremos 

destacar destes relatórios os impactos em terras indígenas e unidades de conservação federal e 

estadual em Rondônia, quando presentes, considerando nosso recorte espacial e temporal, 

compreendendo que tais unidades de conservação compartilham espaços de preservação 

socioambiental e métodos de invasões/violências (SANTOS; MENDONÇA, 2016; SANTOS, 

2018).  

Importante destacar a metodologia utilizada pela Imazon: que ameaça é quando há 

invasores ou ações externas até 10 km dos limites da terra indígena e pressão é quando há ação 

dentro da terra indígena que leva a destruição de patrimônio ou recursos naturais. Iremos 

apontar os dados por relatório.  
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Quadro 22 – Descrição dos impactos nos documentos “Ameaça e Pressão de Desmatamento 

em áreas protegidas” da IMAZON (2015, 2016, 2017, 2018) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Imazon 
Desmatamento em 

terra indígena 
Agentes locais 

ilegais 

Diminuição da cobertura 

vegetal, biodiversidade e 

ameaças 

    

Imazon 
Desmatamento em 

Unidade de 

Conservação 

Agentes locais 

ilegais 

Ameaça às terras indígenas 

devido diminuição de 

recursos no entorno e na 

região 

    

Imazon 
Exceção de direitos 

fundamentais 

Agentes 

regionais 

ilegais 

Mortes, assassinatos, 

expulsões, dentre outros 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Os documentos abaixo versam sobre a relação Usinas Hidrelétricas, Estado e Povos 

Indígenas de forma mais direta e é o mais recorrente nos documentos levantados, especialmente 

em órgãos privados e públicos, que nos forneceram material para a análise - especialmente a 

Kanindé e o Ministério Público Federal. Na Kanindé e na rede mundial de computadores 

prevaleceram os estudos do Consórcio construtor e as análises a favor ou contra os mesmos e 

no MPF predominaram ações tanto das populações indígenas, acionando o órgão, quanto 

espontâneas, de fiscalização e de esclarecimentos.  

Vamos começar com o documento “Estudo socioeconômico sobre as terras indígenas 

situadas na área de influência dos empreendimentos do Rio Madeira (UHEs Jirau e Santo 

Antônio” de 2005, que foi encontrado em trabalho de campo na sede da Kanindé de Porto 

Velho, Rondônia.  

 

Quadro 23 – Descrição dos impactos no documento “Estudo socioeconômico sobre as terras 

indígenas situados na área de influência dos empreendimentos do Rio Madeira (UHEs Jirau e 

Santo Antônio)”, (2005) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Ocupações sistemáticas e 

regulares - TI Karipuna 

Agentes locais 

ilegais 

Violência e exploração 

ilegal de recursos nas 

TI 

    

Equipe 
Reconhecimento de posses 

pelo INCRA 
INCRA 

Legitimação da posse e 

aumento da violência 

contra indígenas 

    

Equipe 
Sobreposição de TI com 

município Nova Mamoré 

Estado de 

Rondônia 

Sobreposição legal e 

insegurança jurídica 

das TIs 

    

Indígenas Falta de fiscalização FUNAI Aumento dos impactos     
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efetiva da TI Ribeirão e Laje 

Equipe 

Revogação da Lei 96.188 

de 1988 - FLONA Bom 

Futuro 

Políticos do 

estado de 

Rondônia 

Maior pressão sobre a 

TI Karitiana 

    

Equipe 
Invasões na FLONA Bom 

Futuro sem ação 
IBAMA 

Maior pressão sobre a 

TI Karitiana 

    

Equipe 
Projetos fundiários do 

INCRA em TI 
INCRA 

Conflitos em área 

reivindicada pelos 

Karitiana 

    

Equipe 
Valorização das terras 

limítrofes de TI 

Agentes locais 

e nacionais 

Maior pressão sobre a 

TI Uru Eu Wau Wau 

    

Equipe 

Aumento populacional em 

Porto Velho, Jaci, 

assentamentos oficiais e 

espontâneos 

Agentes locais 

e nacionais 
Construtoras 

UHE 

Aumento da pressão 

sobre terras e 

população indígena 

    

Equipe 
Aumento do preço de 

alimentos e outros insumos 

Empresários 
Construtoras 

UHE 

Níveis de insegurança 

alimentar e nutricional 

entre indígenas 

    

Equipe 
Invasões com apoio 

governamental 

Estado 

(variados) 

Invasões de áreas para 

ocupação e retirada de 

recursos naturais 

    

Equipe 

Aumento do número de 

empresas ligadas ao setor 

madeireiro e mineral 

Construtoras 

UHE 
Estado 

Aumento da pressão 

sobre terras e 

população indígena 

    

Equipe 
Aumento da poluição de 

Igarapés 

Construtoras 

UHE 

Insegurança alimentar 

e risco de 

contaminação 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

 

Nossa discussão sobre o aumento de pressão em terras indígenas devido a construção 

de empreendimentos é confirmado no documento “Relatório da expedição estação ecológica 

Mujica Nava/Serra dos 3 irmãos - levantamento da área de ocupação de índios isolados” 

(FUNAI, 2009) feito pela FUNAI, SIPAM e Kanindé, em 2009, onde na análise de presença e 

condições de indígenas isolados na região Mujica Va e Serra dos 3 Irmãos (Lábrea, distrito de 

Porto Velho) é percebido que, com a construção das UHE do complexo do Madeira, a região 

vem sofrendo pressão de invasores que fazem picadas e demarcam fazendas na região, dentre 

eles foram identificados garimpeiros ilegais - que ao serem entrevistados apontam já terem visto 

pelo menos 08 indígenas isolados na região. 
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Quadro 24 – Descrição dos impactos no Documento Relatório da expedição estação ecológica 

Mujica Nava/Serra dos 3 irmãos - levantamento da área de ocupação de índios isolados 

(FUNAI, KANINDÉ) (2009) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Aumento do fluxo 

de invasores 
Construtoras UHE 

Maiores violências 

contra populações e 

territórios 

    

Equipe 
Mudança de área de 

perambulação de 

isolados 
Construtoras UHE 

Maior chance de 

contato violento e 

etnocídio de isolados 

    

Equipe 
Presença de 

garimpo ilegal ativo 

e inativos 

Agentes locais 

ilegais 

Contaminação do 

território, violência 

contra indígenas. 

    

Equipe 
Abertura de picadas 

topográficas 
Agentes locais 

ilegais 

Facilitação de fuga de 

invasores e 

contrabando de 

recursos 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Nosso texto, até o momento predominantemente com presença de falas indígenas, de 

órgãos estatais e de ONGs de apoio aos povos indígenas, representa esferas da narrativa sobre 

os impactos causados pelas UHE do Complexo do Madeira nos povos e territórios indígenas. 

No documento “Projeto Madeira Santo Antônio - A qualidade dos Estudos Ambientais frente à 

leitura inconsistente da IRN” temos a resposta da Madeira Energia S.A. (MESA) ao documento 

da ONG International Rivers Network (IRN), que critica seus estudos ambientais. A discussão 

sobre os povos indígenas encontra-se nas páginas 41 a 46. Em nossa análise traremos os pontos 

da IRN e da MESA em diálogo. 

 

Quadro 25 – Descrição dos impactos no Documento “Projeto Madeira Santo Antônio - A 

qualidade dos Estudos Ambientais frente à leitura inconsistente da IRN (2008)” 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

IRN 
Não houve participação 

indígena no 

planejamento 

Construtora 

UHE (MESA) 

Aumento de impactos e 

diminuição de 

mitigações e 

compensações 

    

IRN 
Conflito dentro das 

terras indígenas durante 

as oitivas 

Construtora 

UHE (MESA) 
Enfraquecimento das 

relações grupais 

    

IRN 
Exclusão de mulheres e 

crianças da Oitiva 
Construtora 

UHE (MESA) 

Violência simbólica e 

patrimonial contra 

mulheres e crianças 

    

MESA 
Demora da FUNAI em 

aprovar o PBA 
FUNAI 

Possível aumento de 

impactos gerais nas 

terras indígenas 

    

Fonte: O autor (2021). 
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Analisando o documento “Ação civil pública 2007.41.00.001160-0 - MPF15”, de 2007, 

vemos descritas mais algumas formas desta relação Estado, povos indígenas e grandes 

empreendimentos. O documento tem como objetivo a anulação do licenciamento ambiental 

(UHE Santo Antônio - Linhas de Transmissão). Esse documento foi encontrado em pesquisa 

no Google Acadêmico e incorporado ao corpus documental quando aplicados os critérios de 

inclusão e exclusão, devido às diversas irregularidades nele encontradas.  

 

 

Quadro 26 – Descrição dos impactos no Documento Ação civil pública 2007.41.00.001160-0 

- MPF, Linhas de Transmissão, (2007) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

MPF 
Não pedido de 

estudo de impactos 
IBAMA 

Impossibilidade de 

mensurar impactos 

socioambientais 

    

MPF 
Não foi feita oitiva 

com indígenas 

Construtoras – 

Linha 

Aumento de impactos e 

diminuição de 

mitigações e 

compensações 

    

MPF 
Impactos nos 

costumes indígenas 

Construtoras – 

Linhas 

Aumento de impactos na 

sociabilidade indígena 

    

MPF 
Não houve estudo 

antropológico 

Construtoras – 

Linhas 

Aumento de impactos e 

dificuldade em ouvir os 

atingidos 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Sobre os estudos ambientais em terras indígenas, analisaremos agora “Revisão do 

Projeto Básico Ambiental Componente indígena - Área de influência UHE Santo Antonio 

povos indígenas Karitiana e Karipuna RO- Brasil”, de 2013, que foi encontrado na rede mundial 

de computadores 16 , ao buscar notícias sobre o PBA componente indígena das UHE do 

Complexo do Madeira. O documento apresenta propostas de programas e subprogramas que 

serão desenvolvidos para mitigar impactos nas TI Karipuna e Karitiana e destaca, enquanto 

impactos decorrentes do empreendimento UHE Santo Antônio, em sinergia com outros 

empreendimentos e fenômenos, os seguintes pontos: intensificação da exploração de recursos 

naturais na região do entorno das terras, pressão sobre as terras; modificação da oferta de caça, 

 
15 Acessado em https://bityli.com/jsgVb  

16 Acessado em https://biblioteca.trabalhoindigenista.org.br/wp-

content/uploads/sites/5/2018/06/MadeiraDiagnosticoPovosIndigenas.pdf  
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pesca, produtos de extração vegetal, aumento de riscos ambientais (desmatamento, 

contaminação ambiental, incêndios florestais, entre outros), intensificação da fragmentação de 

ambientes naturais, pressão global e acumulativa nas áreas ocupadas por indígenas; insegurança 

dos indígenas com relação às dimensões do impacto para gerações atuais e futuras e aumento 

populacional no entorno das TIs, impactos já apontados nesta tese. 

 

Quadro 27 – Descrição dos impactos no Documento Revisão do Projeto Básico Ambiental 

Componente indígena - Área de influência UHE Santo Antonio povos indígenas karitiana, 

karipuna RO- Brasil (2013) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Intensificação da 

exploração de recursos 

naturais 

Agentes locais 

ilegais 

Diminuição da 

biodiversidade e outras 

violências decorrentes 

do contato 

    

Equipe 
Modificação da oferta de 

caça, pesca, produtos de 

extração vegetal 

Agentes locais 

ilegais 

Diminuição da 

biodiversidade e 

potencial insegurança 

alimentar 

    

Equipe 
Fragmentação de 

ambientes naturais 

Agentes locais 

ilegais e 

empresários 

Diminuição da 

biodiversidade 

    

Equipe 
Aumento da pressão global 

e cumulativa 
Agentes locais 

legais e ilegais 
Aumento dos impactos 

em geral 
    

Equipe 
Insegurança dos indígenas 

com relação aos impactos 

das obras 

Construtoras 

UHE 

Menor capacidade de 

posicionamento frente 

aos impactos 

    

Equipe 
Aumento populacional no 

entorno da TI 

Agentes locais 

e Construtoras 

UHE 

Aumento do contato e 

interferências gerais 

    

Equipe 
Alteração do cotidiano das 

comunidades 
Construtoras 

UHE 

Mudanças na ação 

coletiva e individual 

dos indígenas 

    

Equipe 
Maior deslocamento para 

Porto Velho e demais 

cidades 

Construtoras 

UHE e agentes 

locais 

Maior contato com a 

cultura não indígena 

    

Equipe 
Aumento da dependência 

da economia capitalista 
Construtoras 

UHE 

Aumento da 

insegurança alimentar, 

cooptação por agentes 

ilegais, dentre outros. 

    

Equipe Conflitos epistemológicos 
Construtoras 

UHE 
Não valorização dos 

saberes indígenas 
    

Fonte: O autor (2021). 

 

O documento “1.31.000.001373/2019-94 - PA volume I - Procedimento 

Administrativo com o objetivo de acompanhar o processo judicial nº 1001655-

48.2017.4.01.4100” (MPF-RO, 2019) narra justamente problemáticas da realização do que foi 
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indicado no documento “Revisão do Projeto Básico Ambiental Componente indígena - Área de 

influência UHE Santo Antonio povos indígenas Karitiana e Karipuna RO- Brasil” (SANTO 

ANTONIO ENERGIA, 2012). Foi concedido pelo MPF de Rondônia a partir de solicitação 

formal, com carta de anuência assinada pela Procuradora Gisele Dias de Oliveira Bleggi da 

Cunha e documentos enviados via e-mail pela assessoria da mesma. 

  

Quadro 28 – Descrição dos impactos no Documento 1.31.000.001373/2019-94 - PA volume I 

e documentos anexados, (2019) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

MPF 
Demora para entrega de 

Posto de Vigilância 
FUNAI 

Depredação do Posto e 

menor segurança 

indígena 

    

MPF 
Demora na análise e 

aprovação do PBA 
FUNAI 

Postergação de ações de 

mitigação e 

compensação 

    

Indígenas 
Processo contra a SAE por 

não realização de ações 
SAE 

O processo aglutina 

impactos variados e em 

crescimento 

    

Karipunas Etnocídio 
FUNAI 

SAE 
Aumento das violências 

de forma sistemática 
    

Karipunas 
Aumento do 

desmatamento 
FUNAI 

SAE 

Aumento do 

desmatamento na terra 

indígena Karipuna 

durante a obra da UHE 

    

MPF 
Criação de Planos de 

Manejo em TI 
SEDAM 

“Legalização” de terra 

indígena em 
    

MPF 
Organização criminosa 

agindo em TIs 
Agentes 

ilegais 

Ataques sistemáticos e 

organizados à terras 

indígenas 

    

MPF 
Demora para realização 

dos programas do PBA 
SAE 

FUNAI 

Postergação de ações de 

mitigação e 

compensação 

    

MPF 
Programas de 

etnodesenvolvimento 

ineficazes 

SAE 
FUNAI 

Programas que precisam 

de mais indivíduos que o 

povo possui na TI para 

serem realizados 

    

MPF 
Antrop 

Pressão de autoridades de 

PVH contra indígenas 
Prefeitura de 

Porto Velho 

Precarização e perigos à 

vida indígena em 

contexto urbano 

    

MPF 
Antrop 

Criminalização de 

indígenas 
FUNAI 

Aumento da violência e 

pressão contra indígenas 

na CIPVH 

    

MPF 
Antrop 

Condições subumanas na 

CIPVH 
FUNAI 

Humilhação e ataque à 

dignidade humana 

indígena 

    

MPF 
Antrop 

Perda e degradação de 

arquivos 
FUNAI 

Diminuição da 

capacidade de pesquisa, 

manutenção e  

etnogênese indígena 

    

Indígenas 
Falta de apoio à 

acadêmicos indígenas 
FUNAI 

Vulnerabilidade de 

estudantes indígenas em 
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contexto urbano 

MPF 
Antrop 

Adesão política explícita 

com falas e decorações 
FUNAI 

Diminuição da 

identificação indígena 

com o órgão 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Nos chama a atenção, quando lemos o documento acima, a inoperância e até mesmo a 

ação intencional da FUNAI em prejudicar os povos indígenas (MPF-RO, 2019). Para 

ampliarmos o debate sobre tal questão fundamental, iremos analisar alguns aspectos do PA 

1.31.000.000848/2013-30 - ESBR de 2013, também cedido pelo MPF-RO (2013). 

 

Quadro 29 – Descrição dos impactos no Documento PA 1.31.000.000848/2013-30 - ESBR e 

documentos anexados, (2013) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

MPF 
Ilegalidade na negociação 

e elaboração do PBA 
ESBR 

Aumento de impactos e 

diminuição de 

mitigações e 

compensações 

    

ESBR 
Demora da FUNAI em 

aprovar o PBA 
FUNAI 

Postergação de ações 

de mitigação e 

compensação 

    

ESBR 
Demora em receber obras 

de compensação 
FUNAI 

Não utilização dos 

Postos que previnem 

impactos variados 

    

MPF 
Indígenas 

Morte de indígenas por 

envolvimento em ações 

ilegais 

Agentes 

Locais 

Ilegais 

Morte de indígenas 

após venda ilegal de 

madeira 

    

MPF 
Não realização de 

programas do PBA 
FUNAI 
ESBR 

Aumento de impactos e 

diminuição de 

mitigações e 

compensações 

    

Fonte: O autor (2021). 

 

Mesmo que posteriormente aos outros povos indígenas, os Cassupá e Salamãi foram 

considerados impactados pela UHE Santo Antônio, os estudos de mitigação e compensação 

geraram os documentos “Programa de Proteção aos povos indígenas Cassupá e Salamãi, na área 

de influência da UHE Santo Antônio, Porto Velho, Rondônia - volumes I, II e III” de 2012 que 

foram cedidos pelo pesquisador Eliaquim Timóteo da Cunha, do grupo de documentos que ele 

agrupou para escrever sua dissertação de Mestrado em Antropologia, pela UFAM (CUNHA, 

2010).  
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Quadro 30 – Descrição dos impactos no Documento Programa de Proteção aos povos 

indígenas Cassupá e Salamãi, na área de influência da UHE Santo Antônio, Porto Velho, 

Rondônia - volumes I, II e III” (2012) 

Descrição do Impacto Escalas do Impacto 

Relatante Descrição  Agente Consequências Loc Reg Nac Int 

Equipe 
Aumento do preço de 

alimentos e outros 

insumos 
Agentes locais 

Dificuldades de 

subsistência financeira 

indígena 

    

Equipe 
Divisão intensificada 

de lotes dentro da 

área indígena 

Indígenas 
Consórcio 

UHE 

Conflitos endógenos e 

diminuição do espaço 

vivido 

    

Equipe 
Aumento da violência 

em Porto Velho 
Agentes 

Locais 

Aumento do contato 

com a criminalidade e 

cultura do crime 

    

Equipe 
Aumento da 

produção de lixo 

Indígenas 
Consórcio 

UHE 

Questões sanitárias, 

principalmente doenças 

    

Equipe 
Distanciamento 

cultural 
Agentes locais 

Dificuldade na coesão 

cultural do grupo 
    

Fonte: O autor (2021). 

 

5.2 Análise dos Impactos por Categorias 

 

Após apresentação dos impactos identificados nos 25 documentos nos quadros acima, 

organizamos nove categorias de impactos que sintetizam as interferências nos territórios e 

povos indígenas dentro do estado de Rondônia, especialmente, mas não exclusivamente, no 

recorte temporal (2008-2018) e de povos indígenas que norteiam esta pesquisa (Karitiana, 

Karipuna é Cassupá. Apontamos que as categorias se inter-relacionam e tal conexão é 

fundamental para compreendermos como o impacto se desenvolve em múltiplas escalas, 

envolvendo múltiplos agentes, sendo este um dos resultados percebidos no desenrolar das ações 

de pesquisa. As categorias que arrolamos foram: 

 

(1) Precarização dos órgãos de fiscalização - Ações que envolvam a precarização 

financeira, de gestão, de conhecimentos técnicos e outras interferências dos órgãos públicos 

que inviabilizam ou diminuem o poder de proteção ou redução de impactos nos territórios e 

povos indígenas.  

(2) Violências físicas, psicológicas, assassinatos e outras - Todos os impactos 

causam riscos e vulnerabilidades que eventualmente se desenvolvem na estrutura psicológica 

dos atingidos ou se materializam em violências, entretanto, nesta categoria iremos analisar tanto 

as violências físicas diretas quanto assassinatos, sequestros, escravidão e o medo, a ansiedade, 
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as ameaças à vida e outras.  

(3) Saúde, educação, alimentação e moradia - Impactos na questão da saúde, 

educação, alimentação e moradia dos povos indígenas dentro e fora do seu território indígena, 

assim como as ações de mitigação desses danos.  

(4) Ação Política e Econômica - Envolvimento direto ou indireto de agentes 

políticos e econômicos que causem impactos nas terras e povos indígenas. Agentes públicos de 

órgãos indigenistas ou ligados à questão ambiental e construtores de UHEs serão analisados nas 

suas categorias específicas (categorias 1 e 9).  

(5) Desmatamento, invasões, garimpo e grilagem - Ações de desmatamento, 

invasões, garimpo ilegal e grilagem em terras indígenas e seus impactos nos territórios e povos, 

considerando que o desmatamento é o primeiro passo para exploração econômica da Amazônia 

e as demais são as decorrências comuns da primeira ação, são ações recorrentes em boa parte 

dos documentos analisados.  

(6) Estradas e Rodovias - Impactos causados pela abertura e manutenção de estradas 

e rodovias legais e ilegais dentro das terras e nos povos indígenas. As estradas são formas de se 

ampliar ou tornar mais eficiente a exploração ilegal de terras indígenas, assim como a fuga de 

agentes causadores de violências.  

(7) Empreendimentos Hidrelétricos - Nesta categoria foram analisadas 

principalmente as ações decorrentes do planejamento, construção e atuação das Usinas do 

Complexo do Madeira. Também foram envolvidos outros empreendimentos como as PCHs e 

linhas de transmissão.  

(8) Ações de Resistência - Todas as ações de resistência dos povos indígenas e seus 

apoiadores serão analisadas nesta categoria, sendo importante para compreendermos as formas 

de reagir aos impactos. 

 

5.2.1 Precarização dos órgãos de fiscalização na Escala Local-Regional 

 

Estudamos em partes anteriores desta tese a precarização da FUNAI, em escala 

nacional, utilizando-se principalmente da tese do indigenista Ivan Stibich (2019), sobre a 

FUNAI durante os governos do Partido dos Trabalhadores, o que eventualmente nos fez buscar 

novos textos de períodos anteriores e posteriores (CIMI, 2020; FARIA; OLIVEIRA; 

HOLLANDA, 2018), e da análise dos relatórios de gestão da FUNAI dos anos 2008 a 2018, 

compreendendo os dez anos do recorte temporal da pesquisa aqui desenvolvida. Partimos do 
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pressuposto que tal precarização na escala nacional se desenvolve também na escala local e 

impacta sobre os povos indígenas quando consideramos as funções dos órgãos de fiscalização 

tanto atuando diretamente sobre os povos indígenas, como a FUNAI, quanto nas Unidades de 

Conservação Estaduais e Federais (SEDAM RO/IBAMA/ICMbio), ou ainda no apoio militar 

(Polícia Militar Federal e Estadual). 

De forma intencional apresentamos esta categoria antes das demais: o desenrolar das 

precarizações na escala nacional possibilitam e potencializam impactos na escala local/regional. 

Assim, iremos aqui debater como os documentos - e seus produtores - destacam a questão da 

precarização em Rondônia e a potencialização de impactos.  

No documento Fiscalização na Terra Indígena Karipuna foi destacado o impacto 

“‘Lavagem’ de madeira ilegal” que fala sobre a transformação de madeira ilegal em legal, 

utilizando-se de notas de planos de manejo oficiais que eventualmente abastecem escalas 

nacionais e internacionais (KANINDÉ, 2001). Como aponta o relatório de Adário e Ávila 

(1999) sobre a exploração de madeira na região amazônica por empresas já investigadas e 

culpadas por crimes ambientais, que continuam exercendo domínio sobre a atividade na região. 

Esse “esquentamento” de madeiras ilegais ocorre devido a falha processual da Secretaria do 

Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia (SEDAM-RO) que em alguns momentos 

de sua atuação sofreu também pressão política para ampliar o desmatamento (GTA, 2007).  

Sendo assim, podemos apontar que as ações que ocorrem no território impactam em 

outras escalas e vice-versa, ações de outras escalas (como a internacional) levam à procura de 

madeiras nobres dentro dos territórios onde estas ainda são encontradas e a menor capacidade 

técnica, de pessoal e pressões políticas permitem que a ação de exploradores ilegais sejam 

“legalizadas” neste processo que se desenvolve de forma recorrente não apenas em Rondônia, 

mas na Amazônia inteira (ADÁRIO; ÁVILA, 1999).  

Na Terra Indígena Karipuna as pressões são sistemáticas em todos os seus limites, 

ocorrendo de forma recorrente e organizada, sendo a fiscalização incapaz de suprimir tais ações 

no passar dos anos, como aponta documento de FURNAS sobre os impactos existentes pré-

construção das UHE Jirau e Santo Antônio (LEÃO et al., 2005). Nos limites leste e oeste, 

aponta o documento que existem ocupações irregulares, pelo leste a RESEX do Jaci Paraná 

vem sendo invadida a partir do município de Buritis e pelo oeste pelo núcleo irregular de União 

Bandeirante - sendo um assentamento espontâneo em uma zona classificada (pela Lei Estadual 

de Zoneamento) onde não é permitido corte de vegetação. Assim sendo a precarização dos 

órgãos permite que impactos sejam percebidos de forma histórica e sempre presentes nos 
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diferentes documentos e formas de análise (LEÃO et al., 2005).  

A precarização dos órgãos aparece novamente no documento Fiscalização na Terra 

Indígena Karitiana em 2000, quando é relatado pela equipe fiscalizadora o retorno recorrente 

de garimpeiros ilegais para a terra indígena logo após as fiscalizações ocorrerem no espaço 

(KANINDÉ, 2000a). Esse retorno dos garimpeiros ilegais se associa com o que é apontado pela 

indigenista Ivaneide Cardozo (2013) com a não presença ostensiva de funcionários da FUNAI 

ou de membros das forças policiais do Estado nas terras indígenas.  

As forças policiais, por exemplo, alegam não dispor de recursos financeiros ou 

humanos para acompanhar as ações das equipes relatantes - sendo uma exceção nos documentos 

aqui analisados o relatório de fiscalização no território Karipuna (KANINDÉ, 2001) - sem a 

presença da fiscalização na TI há uma potencialização das diversas formas de impacto, que 

compreendem desde a presença fixa de exploradores de recursos e invasores, a necessidade de 

trânsito recorrente de indígenas para realização de denúncias à FUNAI e ao MPF, causando 

instabilidades sociais e até mesmo perigo de vida para os denunciantes.  

Alguns pontos do documento Relatório de fiscalização na terra indígena Uru Eu Wau 

Wau dissertam sobre a precarização dos órgãos estatais de apoio aos povos indígenas no Estado 

(KANINDÉ, 2000b). A primeira questão é a própria organização da equipe fiscalizadora. Além 

de dados já relatados nos relatórios da TI Karipuna e Karitiana, o que nos descreve um modus 

operandi da exploração ilegal em terras indígenas no estado de Rondônia que envolve uma rede 

de agentes que impactam em terras indígenas de diferentes espaços sociais ocupados, 

adicionamos uma questão fundamental: os agentes da FUNAI que foram a campo realizar tais 

atividade eram um assistente administrativo e um artífice mecânico, tendo o coordenador de 

fiscalização da Kanindé como apoio. 

Tal organização da equipe, especialmente no que tange a parte do indigenismo estatal, 

mostra um reflexo na escala local das análises já realizadas sobre os recursos humanos da 

FUNAI na escala nacional que, entre os anos 2008 e 2018 estavam extremamente precarizadas 

(FUNAI, 2008-2018). Este cenário é fruto de uma evolução do processo de degradação (que 

dentro do aparelho burocrático e historicidade técnica do Estado só pode ser apontada como 

ação intencional) do sistema indigenista oficial e que impacta entre escalas nacional - regional 

- local.  

Assim, neste ponto consideramos que a escala do impacto é nacional e que se reflete - 

na distribuição de concursados e efetivos - nas demais escalas, incluindo a local quando falamos 

de fiscalizações em territórios. Não podemos esquecer que em 2006, o então presidente da 
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FUNAI Mércio Lima realizou o primeiro concurso para a entidade desde a década de 80 do 

século XX e sendo realizado apenas mais um concurso (em 2013) com grande escala de 

contratação para a FUNAI, sendo esses alguns dados da precarização do órgão (STIBICH, 

2019).  

Há relato da prisão de nove grileiros pelos indígenas que, entrevistados pelos agentes 

da FUNAI, apontaram que receberam mapas e diárias (10 reais, mais alimentação) para abrir 

picadas na TI. Os mapas teriam sido vendidos por funcionário do INCRA, segundo denúncias 

dos mesmos. Foi apreendido material de topografia, armas e outros materiais que induzem a 

apropriação de terras por indivíduo não mencionado por questões de ética em pesquisa, mas o 

que se analisa é a intenção de apropriação das terras (KANINDÉ, 2000b).  

Quando analisamos os fenômenos do parágrafo acima precisamos identificar que há 

uma inter-relação de agentes envolvidos nesta forma de impacto na TI, primeiro a ação de um 

servidor público que vende os mapas para os grileiros e material de topografia, armas e demais 

que levaram a equipe relatante à concluir que havia um projeto de ocupação em massa da TI 

Uru Eu Wau Wau financiado por agentes com capital financeiro maior que aqueles nove 

ocupantes encontrados no momento - que foram contratados com “diárias” de dez reais. O nome 

do indivíduo foi suprimido neste relato final, mas foi identificado como membro das elites 

agrárias da região.  

Neste contexto, as escalas variam de local (para ações na TI), para regional (quando 

falamos de agente do INCRA responsável pela venda de mapas) e nacional, quando falamos da 

precarização do órgão indigenista e na intenção dos indígenas Uru Eu Wau Wau de eles mesmos 

reagirem aos invasores, reflexo da falta de fiscalização recorrente. 

A reação dos indígenas à invasores com meios próprios é uma forma de reação dos 

mesmos e ao mesmo tempo um reflexo (mais um impacto) de tal precarização dos órgãos 

estatais. No documento “Ata de reunião do dia 18 de agosto de 2016 sobre vigilância da TI 

Igarapé Lourdes”, reunião sobre a reforma e instalação das bases de apoio à proteção territorial 

Jatuarana, mudanças de base por pedido do povo Gavião o tema reaparece (KANINDÉ, 2016).  

O chefe do SEGAT -Serviço de Gestão Ambiental e Territorial -  da FUNAI Rondônia 

informou que a questão na TI, de extração de madeira ilegal é muito perigosa e, nesse caso, as 

ações de fiscalização não devem envolver indígenas e sim policiais, pois os indígenas do povo 

Gavião estavam lutando contra os invasores devido a inoperância dos órgãos oficiais que 

deveriam realizar tal ação, entretanto, pela falta da ação ostensiva dessas forças policiais os 

indígenas têm enfrentado os invasores diretamente (KANINDÉ, 2016).  
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As ações de indígenas resistindo contra invasores são perigosas, especialmente para os 

povos tradicionais que, estando residentes na terra indígena, não podem portar armas de fogo 

(sendo enquadrados na Lei artigo 14 da Lei 10.826 /03) e já os invasores que ocorrem em ação 

delituosa não possuem tal preocupação jurídica (pois já estão em ação criminosa). Entretanto, 

temos que pensar justamente sobre as formas de resistência que são implementadas pelos povos 

tradicionais em situação de abandono protetivo estatal. Como já debatemos na questão das 

etnias Karitiana, Karipuna e Uru Eu Wau Wau, a fiscalização sem proteção ostensiva tem um 

impacto menor e o que o Chefe de SEGAT nos relata a seguir é mais uma confirmação deste 

posicionamento.  

O Chefe da SEGAT afirma no documento que a parte mais tranquila da TI é onde está 

o posto Jatuarana e que a ação de madeireiros fica onde não há tanta ocupação indígena, mesmo 

assim, sendo perigoso, demonstrando que onde há ocupação de estruturas e agentes do Estado 

há menor ação de agentes ilegais - assim como foi relatado na TI Karipuna em 2001 

(KANINDÉ, 2001).  

No documento temos dois relatantes que foram inquiridos a responderem na reunião: 

o Chefe da SEGAT e os indígenas do Povo Gavião. O servidor da FUNAI apontou a existência 

de impactos na escala local (violência e exploração ilegal de madeira) e os indígenas, na mesma 

escala, apontaram a necessidade de resistir com violência aos ataques, sendo este último 

impacto mesmo que ocorrendo na escala local têm sua origem na precarização das 

Coordenadorias da FUNAI, do órgão indigenista como um todo e das instituições de apoio 

militar.  

O documento “Relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e social 

do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari” de 2011” foi   feito por A.N.T. 

(funcionário da FUNAI) e mais dois indígenas da aldeia Alto Jamari, atuando enquanto equipe 

fiscalizadora e sem apoio da Polícia Militar que negou pedido devido orçamento e falta de 

pessoal disponível (KANINDÉ, 2011a). Mesmo sem apoio de segurança oficial, a equipe se 

desloca para a aldeia considerando a denúncia da ação de madeireiros e caçadores, além do 

roubo de dois barcos e um motor de popa de uso dos indígenas e a retirada de uma indígena da 

aldeia para morar com possíveis missionários da ONG JOCUM, sem autorização da FUNAI.  

Salientamos que a não presença da polícia (estadual ou federal) em ações de 

fiscalização são corriqueiras nos relatórios aqui analisados e que resultam em riscos para os 

indígenas e agentes fiscalizadores estatais e privados, considerando que os grupos que agem de 

forma ilegal dentro das terras indígenas tendem à ter armas a disposição com possibilidade de 
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atacar as equipes, sendo um dos impactos destacados. 

Afirma o relatório que os indígenas apontam que há falta de fiscalização por parte da 

FUNAI na TI, que estão se sentindo abandonados pelo coordenador dos URU EU na FUNAI 

(nome suprimido) e sem apoio nenhum para a subsistência financeira da aldeia. A falta desses 

apoios são reflexo da precarização da FUNAI (2008-2018), da não aplicação efetiva dos 

recursos e das reformas da FUNAI durante os anos 2009 a 2011 que visavam o 

etnodesenvolvimento (STIBICH, 2019).  

Outra forma do que aqui categorizamos como precarização é a corrupção. Já apontada 

com relação ao servidor do INCRA que vendeu mapas para invasores, há também a utilização 

da FUNAI para benefícios políticos e familiares (KANINDÉ, 2000b). Os indígenas Uru Eu 

Wau Wau denunciaram que o coordenador da FUNAI pediu aos mesmos que votassem em seu 

irmão, oferecendo casa do irmão para estadia de indígenas e foi solicitado pelos indígenas que 

a FUNAI de Brasília tome providência sobre o caso (KANINDÉ, 2011b).  

Esse caso reaparece no documento “Solicitação de esclarecimentos e providências 

onde for possível - para a o MPF Ji-Paraná de funcionário da FUNAI (não identificado)" 

(KANINDÉ, 2011b), cuja denúncia de servidor da FUNAI detalha mais o fenômeno 

confirmado pelos indígenas à equipe em campo, apontando que há convergência entre os dois 

documentos quanto à denúncia dos indígenas e funcionário da FUNAI (KANINDÉ, 2011a, 

2011b).  

Na fiscalização de território Uru Eu Wau Wau foi percebido pelos fiscalizadores: que 

o ICMBio construiu cabana dentro da TI sem autorização da FUNAI e ainda lacrou uma estrada 

com cadeado, impedindo o trânsito efetivo naquela região, a casa de apoio fica 10 km dentro 

da TI e impossibilitou melhor fiscalização naquela região da terra indígena (KANINDÉ, 

2011a). Essa insegurança de ações não deveria ocorrer, sabendo as jurisprudências de cada 

órgão, mas impossibilitou a fiscalização efetiva em uma parte da TI, sendo tal incoerência 

também uma forma de precarização dos órgãos fiscalizadores - falta de diálogo 

interinstitucional, de seguir regimes burocráticos e legais, dentre outras ações que poderiam 

impedir o conflito.  

Ainda falando sobre a precarização da FUNAI Rondônia e suas relações de poder, 

temos o documento “Solicitação de esclarecimentos e providências onde for possível - para a o 

MPF Ji-Paraná de funcionário da FUNAI (servidor FUNAI 001) de 2011 que aponta algumas 

das questões deste processo. Por questões de ética, não iremos identificar os funcionários 

envolvidos (KANINDÉ, 2011b).  
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O funcionário da FUNAI (servidor FUNAI 001) aponta algumas questões referentes 

ao órgão. Como o objetivo do documento é apresentar denúncias sobre o órgão e falar sobre a 

atuação da Coordenação nas terras indígenas de sua atuação, entendemos que todas as escalas 

são locais e que os agentes do impacto é o servidor da FUNAI (servidor FUNAI 002) 

denunciado no documento. Por questões de ética em pesquisa não iremos apontar nomes de 

servidores e sim atribuir códigos aos mesmos.  

A primeira denúncia é o inchaço de quadro pessoal ocioso na coordenação regional de 

Porto Velho, depois da redistribuição de servidores do ex território, que fala justamente sobre 

o quadro de precarização dos recursos humanos do órgão já relatado nesta tese e que se reflete 

na escala local, o agente deste impacto foi atribuído à FUNAI Ji Paraná. Outros dois pontos são 

denunciados: de abono de folha de ponto pelo servidor FUNAI 002 e mescla de pagamentos e 

jornadas de trabalho entre servidor da FUNAI (servidor FUNAI 003) e conselho de classe 

profissional. 

A segunda denúncia fala sobre abuso de poder econômico do servidor FUNAI 002, 

que segundo “processo nº 269/2008/30º ZE” é sentenciado por utilizar-se de favorecimento de 

votos para o seu irmão de indígenas dentro da aldeia Ikolen, dos 176 indígenas, 173 votaram 

no candidato arrolado e denunciado pelo MPE. Dentre as afirmativas do documento, é descrito: 

a colocação dos números do candidato em uma lousa dentro da zona eleitoral, um adolescente 

dizendo na língua nativa qual o número a ser votado, utilização de simulacro de urna com os 

números do candidato, houve cerceamento de campanhas eleitorais de outros candidatos além 

do réu.  

O processo terminou com cassação de cargo e inelegibilidade por 3 anos do candidato 

eleito, tal ação foi descrita no documento Relatório de levantamento da situação de proteção 

ambiental e social do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari (KANINDÉ, 

2011b). O órgão deveria ser capaz de impedir que tais ações ocorressem, desta forma, sua 

precarização manifesta-se na ação corrupta de seus gestores de alto escalão local.  

Apontamentos sobre a precarização da FUNAI aparecem em diversos documentos, 

atribuindo o aumento dos impactos à inoperância do órgão. No documento “Estudos de impacto 

dos povos indígenas ao longo da BR 429 - trecho Alvorada do Oeste, Costa Marques (RO)” por 

Cruz (2008) é apontado que a existência da BR-429, assim como a ausência da FUNAI, foram 

elementos responsáveis pelo aumento e disseminação do contrabando, da madeira ilegal, dentre 

outras predações, que escoavam pela BR. Há receio dos autores que com a revitalização da BR 

se aumente a pressão ao passo que os recursos de fiscalização não aumentaram 
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progressivamente nos últimos anos, mais uma vez retomamos ao processo de precarização do 

órgão indigenista oficial e de outros órgãos fiscalizadores (STIBICH, 2019; FUNAI 2008-

2018).  

No documento “Reunião entre povos indígenas Cinta Larga e Parecis, FUNAI 

(Guajará Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião” (MPF JI PARANÁ, 2016) 

são apontados alguns elementos que desenham a precarização dos órgãos de fiscalização. 

Há uma intensa reclamação por parte dos indígenas da remoção do Procurador Federal, 

Reginaldo Trindade, que apoiou fortemente os Cinta Larga em suas pautas. Frisamos que na 

página cinco, um servidor da FUNAI (servidor FUNAI 004) afirma que a ação do Procurador 

Reginaldo Trindade incomodou a sede de Brasília por muitos anos, por conta das reiteradas 

cobranças que este fez em nome dos Cinta Larga, e reforçou o papel do MPF na defesa dos 

direitos indígenas, recomendando a continuidade por parte do próximo Procurador (MPF-JIP, 

2016).  

Percebemos que, em seu período de atuação, o Procurador Federal, por lutar pelos 

direitos indígenas, “incomodou” a sede da própria FUNAI e ao mesmo tempo tinha grande 

admiração por parte dos indígenas, reforçando a tese de sua atuação positiva. Assim sendo, é 

possível afirmar que a tensão de forças políticas entre a busca pelo desenvolvimentismo local-

regional e Nacional e alternativas de etnodesenvolvimento ou mesmo da via de preservação 

ambiental resultam em pressões sobre os povos indígenas e suas relações com as instituições 

(IMBIRIBA, 1990; VERDUM, 2018).  

Outro ponto fundamental de análise é o apontamento do Procurador Federal Daniel 

Azevedo Lôbo que aponta para uma descontinuidade das bases da Polícia Federal no entorno 

da terra indígena, resultante da falta de recursos para manutenção das mesmas e para a 

necessidade de investimento em “ações de inteligência”, apontando ainda que a falta de recursos 

é de conhecimento de agentes do MPF e que tal prática impacta diretamente nas suas 

possibilidades de ação positiva dentro das terras e para os povos indígenas (MPF JI PARANÁ, 

2016).  

Temos então várias ações de precarização: tanto a remoção do Procurador por 

“incomodar” a sede da FUNAI - que em tese deveria se agradar da ação do mesmo - e pela falta 

de recursos para ações ostensivas e de inteligência da Polícia Federal. O que ocorre na escala 

nacional (da remoção do Procurador) se repete no documento do “O crime organizado e o 

terrorismo ambiental em áreas protegidas de Rondônia” (GTA, 2007) onde é apontado a 

existência de correspondência, via e-mail, do presidente da FUNAI, Mércio Gomes, para a 
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Ministra Marina Silva, pedindo que considerasse a demissão do ex gerente do IBAMA de Ji 

Paraná servidor IBAMA 001 (Quadro 24), pois o mesmo é considerado17 pelos indigenistas e 

recentemente teria auxiliado a FUNAI na expulsão de 200 famílias de grileiros na TI Uru Eu 

Wau Wau, que ali estavam por incentivo de grileiros regionais, indicando que ele foi expulso 

por políticas estaduais.  

O servidor IBAMA 001 aplicou multas e trabalhou pela preservação ambiental, sendo 

perseguido politicamente e ameaçado de morte. Este impacto e forma de precarização se 

encontra na escala Nacional, devido a remoção ter sido feita pela Ministra Marina Silva mas 

reverbera para escalas locais e até mesmo regionais, considerando que houve diminuição da 

credibilidade e poder político dos órgãos fiscalizadores.  

O GTA (2007) descreve no capítulo do documento  uma “Solicitação de CPI das áreas 

protegidas de Rondônia” para o Partido dos Trabalhadores, onde é apontado pelo GTA que 

mesmo com recursos oriundos de empréstimos internacionais para o plano de desenvolvimento 

sustentável para Rondônia, a lógica é do desenvolvimento insustentável (pecuária, garimpo 

ilegal e desmonte dos ambientes florestais) que mantém a predação sobre as áreas protegidas 

do estado, partindo de uma perspectiva exploratória, primária e violenta de desenvolvimento 

que se relaciona com uma forma específica de desenvolvimentismo dependente, ampliando a 

concentração de renda e exclusão social em uma região que já conta com altos índices de 

desigualdade (ESCOBAR, 2011; REDE PENSSAN, 2021; SACHS, 2002).  

Aponta o documento (GTA, 2007) para politização, precarização, perseguição e 

despreparo da SEDAM durante o segundo mandato de Governador 001 (quadro 24). As áreas 

de proteção estão sendo loteadas e saqueadas pela indústria madeireira com vistas grossas do 

poder público - que demonstra, mais uma vez, a forte relação entre Estado, suas diferentes 

escalas e impactos em terras indígenas e outras unidades de conservação ambiental do país. O 

centro sul de Rondônia teve seus impactos minimizados pela ação do gerente do servidor 

IBAMA 001, que foi demitido. Diante disto o GTA solicita abertura de CPI e resposta às 

legislações pertinentes - o que não ocorreu.   

O documento aponta que de 2003 a 2005 houve aumento de 19,86% no desmatamento 

em terras indígenas de Rondônia. Sobre a terra indígena Karipuna, aponta que mesmo 

demarcada e sob liminar, é saqueada por madereiros, grileiros, caçadores e pescadores, parte da 

 
17 “Considerado” é uma forma local/regional de dizer que alguém possui valor para aquele grupo ou pessoa. Ex: “este é meu 

considerado” significa esta é uma pessoa que eu valorizo ou confio. Normalmente pessoas sem valor ou confiança do grupo 

possuem outros adjetivos como “vacilão” ou “tá vacilado”, dentre outras.  
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madeira roubada é enviada para o povoado de União Bandeirantes, que legalizam a madeira 

ilegal a partir destas madeireiras autorizadas pelo governo estadual - posteriomente suspensas 

pelo IBAMA.  

A legalização de madeira ocorre pelo “esquentamento” da mesma em madeireiras 

legais com planos de manejo aprovados pela SEDAM RO. Aqui apontamos uma inter relação 

entre impactos e nossas categorias de análise: a precarização da SEDAM RO leva ao aumento 

da exploração ilegal de madeira nas terras indígenas e Unidades de Conservação. O documento 

“Relatório da expedição estação ecológica Mujica Nava/Serra dos 3 irmãos - levantamento da 

área de ocupação de índios isolados” da FUNAI (2009) nos informa algo semelhante, ao 

dissertar sobre a FLONA Bom Futuro, destacando que enquanto pressões antrópicas são 

apontados invasores na Floresta Nacional Bom Futuro, que saem da vila Rio Pardo (outros 

povoados base de invasores são apontados: Saracura, Minas Novas e Marco Azul)   com “apoio 

governamental” considerando que o IBAMA têm ciência dos fatos e nada faz, sendo esta 

omissão uma forma de “incentivo indireto” para os impactos.  

A tese de que a demarcação aumenta a proteção ambiental tem suas comprovações 

flutuantes de acordo com o cenário descrito. Ao passo que a demarcação da TI aumenta os 

dispositivos legais de fiscalização, com o passar dos anos as terras se tornam espaços onde 

recursos ainda estão disponíveis ao passo que fora os mesmos já foram quase todos explorados, 

resultando na maior pressão sobre os povos indígenas. Tal pressão ocorre tanto pelos pequenos 

invasores quanto pela precarização de órgãos públicos estaduais, federais, quanto pela criação 

de Projetos de Lei que atacam os direitos indígenas (CIMI, 2018; GTA, 2007; STIBICH, 2019).  

O documento “A reestruturação da FUNAI: Promessa do Caos” escrito por Ivaneide 

Bandeira Cardozo (2009), indigenista Suruí da Kanindé, faz uma análise dos impactos da gestão 

da FUNAI no Brasil e em Rondônia durante a reforma do governo Lula (Decreto 7.056), 

debatida amplamente por Ivan Stibich em sua tese (2019) e aqui apresentada pela perspectiva 

da pesquisadora e indigenista que remete o texto.  

Primeira questão é que temos uma depoente, a indigenista, e que as escalas são todas 

nacionais, impactando nas regionalidades e localidades de forma contínua no passo em que tal 

reforma do indigenismo nacional foi desenvolvido e temos ainda dois causadores do impacto, 

o governo Federal (União) e a FUNAI, subordinada ao Ministério da Justiça (STIBICH, 2019).  

O e-mail começa realizando um alerta para a extinção de todos os postos indígenas do 

Brasil, sendo tais postos indígenas a forma mais corriqueira de atendimentos aos indígenas e 

alguns estão na região de forma centenária, fundada por Rondon, ou seja, se estabelecem 
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enquanto territórios de confiança na relação dos povos indígenas com agentes exógenos, além 

de serem estruturas que diminuem a presença de agentes ilegais nos territórios (CARDOZO, 

2009).  

A coordenação que cuidava do artesanato indígena foi extinta, deixando os indígenas 

à mercê do mercado, ao passo que a formação para tal forma de empreendedorismo também 

está no bojo das precarizações orçamentárias da FUNAI. A coordenação geral de estudos e 

pesquisas foi extinta, sendo relegada ao Museu Nacional essa função, no Rio de Janeiro, distante 

dos próprios indígenas, reforçando uma visão única do que são estudos e pesquisas e se 

distanciando da atuação ativa dos indígenas neste processo (CARDOZO, 2009). Tal 

“enxugamento da FUNAI” leva à maior precarização das vidas indígenas, diminuindo o campo 

de ação efetivo do órgão indigenista oficial.  

Foram extintas diversas Administrações Regionais (AR) ao passo que se fortaleceu a 

estrutura nacional, sendo esta centralização extremamente prejudicial para atuação em 

territórios mais fronteiriços. Uma das AR dignas de maior análise foi a de Altamira, 

enfraquecendo os povos indígenas no que tange aos debates sobre a UHE Belo Monte, sendo 

agora assistidos por duas AR, Manaus (1000 km de distância da TI) ou Marabá (1,100 km). 

Em Rondônia, o núcleo de apoio de Vilhena foi extinto e foram mudados os nomes 

das demais unidades administrativas ou de apoio, enfraquecendo as relações dos povos 

indígenas com a FUNAI na região do estado. Termina o documento dizendo: que toda essa 

reestruturação do segundo mandato de Lula está fazendo o que não fez no primeiro, “brincar 

com a graça alheia” e que o indigenismo rondoniano está na alça de mira retrata Cardozo (2019), 

restando saber o que será feito pelos atingidos, reforçando as análises de Ivan Stibich (2019) 

que no segundo mandato do Presidente Lula as reformas na FUNAI apontam para um maior 

protagonismo indígena, sendo o Estado um agente mediador do desenvolvimento desses povos, 

entretanto, há forte mudanças nos programas, propostas, reestruturação do órgão, orçamentos 

cada vez menores e continuação das precarizações já realizadas anteriormente.  

Sobre a retirada dos postos, a Coordenação Geral de Monitoramento Ambiental e as 

reformas do governo realizadas apontam que os postos remetiam à uma visão tradicional de 

indigenismo, que a retirada das mesmas iriam propor maior autonomia às populações 

(CARDOZO, 2009).  

Entretanto tal afirmação parte de uma concepção arcaica de indigenismo: os postos se 

tornaram pontos de diálogos dos indígenas com agentes estatais e ao passo que aqueles que 

organizavam politicamente os postos não exerciam mais o mando que outrora desenvolvia no 
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SPI e começo da FUNAI (CUNHA, 2016; STIBICH, 2019). Assim sendo, tais reformas na 

FUNAI priorizam as ações de apoio aos povos indígenas nas escalas regionais e locais, sendo 

uma ação desenvolvida na escala nacional.  

Em outro documento sobre as terras indígenas é apontado pela indigenista que das 22 

terras indígenas demarcadas apontadas pela indigenista (e 05 estão em processo demarcatório 

inicial), apenas duas possuem funcionários públicos atuando dentro das mesmas, sendo um na 

Uru Eu Wau Wau - com apontamento que o mesmo não possui qualificação para atuar - e três 

na Rio Omerê, o que fortalece o debate sobre a questão da precarização do indigenismo oficial 

analisado na escala nacional quando apontamos dados dos relatórios de gestão nacional da 

FUNAI  de 2008-2018 (CARDOZO, 2013; STIBICH, 2019).  

Não há, segundo o documento, nenhuma terra indígena sem qualquer forma de pressão 

ou impacto no relato. Mesmo as terras indígenas em processo demarcatório, inclusive por sua 

ação e status jurídico, já sofrem historicamente alguma forma de pressão ou mesmo de 

violências internalizadas por processos demarcatórios, reforçando os apontamentos de 

Chicoepab Suruí (2013) e Associação do Povo Indígena Karitiana Akot Pytim Adnipa (2013). 

Destacamos, dentre as outras formas mais normalmente presentes, as seguintes formas de 

impacto: PCH impactando dentro da TI, Conflitos com pecuaristas, Litígio com o INCRA e 

Conflito com grupos políticos. 

Aqui apontamos alguns impactos decorrentes da precarização da FUNAI e de outros 

orgãos ambientais/indigenistas/de fiscalização e apoio, gerando omissão ou corrupção dos 

agentes da mesma e em casos específicos ação direta dos mesmos. Essas ações se apresentam 

nos diversos documentos de diferentes momentos históricos. Iniciaremos agora a análise dos 

dados referentes à relação FUNAI/outros orgãos com as Usinas Hidrelétricas do Madeiras e 

povos indígenas impactados.  

No documento “Projeto Madeira Santo Antônio - A qualidade dos Estudos Ambientais 

frente à leitura inconsistente da IRN” (MESA, 2008) em recorte que disserta sobre os direitos 

indígenas e dos programas de vigilância, a MESA afirma que o PBA foi apresentado à FUNAI, 

esperando anuência da mesma. Sobre os Isolados a MESA (2008) diz que trabalhará em apoio 

à FUNAI para identificação dos mesmos, mas como a questão pode demorar anos, não justifica-

se esperar tal ação para iniciar as obras (MESA, 2008). Assim podemos concluir que a obra foi 

realizada e a questão dos isolados não foi resolvida.  

Este ponto sobre a morosidade da FUNAI, que aparece de forma recorrente nos 

documentos cedidos pela MPF-RO, nos abre a perspectiva de que há precarização de recursos 
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humanos no órgão (de pessoal disponível ou formação técnica) ou má vontade política de 

realizar tal fiscalização, diálogo e aproximação com os povos indígenas isolados ou não. Os 

grandes agentes de impacto detalhados neste documento são o Consórcio Construtor e a 

FUNAI, o primeiro pela não respeito efetivo dos direitos indígenas e o segundo pela morosidade 

de agir.  

Outro elemento de morosidade da FUNAI é exposto no Despacho saneador 362/2018 

que descreve que dos programas já debatidos na análise do PBA pouco, ou quase nada, do que 

foi planejado fora executado à exceção dos postos de vigilância, orienta ainda que devido a 

inércia da FUNAI para examinar as adequações nos postos e a morosidade da própria aprovação 

do PBA, temos a não entrega desses projetos que são sim de grande valia para os povos 

indígenas. Uma questão que é fundamental na percepção deste documento é que a FUNAI é 

órgão que tem dificultado o processo de realização de alguns processos mitigatórios, como o 

não recebimento de obras e dificuldade em marcar reuniões e fiscalizar ações de compensação 

(MPF-RO 2013, 2019).  

A não ocupação dos postos de vigilância levaram ao aumento das invasões nas terras 

indígenas, coisa que é justamente ao contrário do que propõe o PBA das empresas construtoras, 

sendo esse um impacto que decorre da morosidade da FUNAI, permitindo a ação de invasores. 

No início de 2017 o posto indígena Karipuna (objeto do convênio fase 1) foi invadido por 

madeireiros e invasores, estando sem uso agora para o povo indígena.  

Aponta ainda o documento do MPF supracitado (MPF-RO, 2019) que a FUNAI, 

mesmo tendo obrigações legais, procrastina a conclusão e análise do PBA e não ocupa os postos 

de vigilância - tal atraso beneficia a SAE, ao passo que a empresa possui ainda mais tempo para 

desenvolver as atividades de compensação e prejudica os povos indígenas que em tese deveriam 

ser protegidos pelo órgão indigenista oficial.  

Em sua página 1983 o documento aponta que mesmo com três anos de início dos 

processos de contrapartidas é necessário dar continuidade a efetiva compensação dos povos 

indígenas que, como deixa claro o processo da Associação do Povo Karipuna em 16 de 

novembro de 2017 por danos morais contra a SAE, ainda não foram realizados devidamente. O 

documento é de 05 de setembro de 2018, assinado pelo Procurador Daniel Azevedo Lobo 

(MPF-RO, 2019). Os pedidos foram arquivados considerando que a FUNAI afirma ter aprovado 

e estar dando seguimento aos processos do PBA no ano de 2019. 

Assim como foi encontrada dificuldade do autor desta tese no desenvolvimento desta 

pesquisa (descrito no capítulo metodológico), os técnicos do MPF também apontam 
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dificuldades de acesso a documentos históricos que eventualmente são resgatados por 

antropólogos que pesquisam na área, citando: “Recomendar à FUNAI-Brasília que a solicitação 

para resgate arquivístico encaminhado pela CTL Porto Velho FUNAI seja contemplada dada a 

situação degradante do patrimônio nacional” apontam ainda que sequer os indígenas possuem 

os atos declaratórios de suas Terras porque a própria FUNAI não os detém (MPF-RO, 2019).  

Em 15 de outubro de 2018 a equipe faz reunião com indígenas Karitiana, cuja ata 

podemos analisar (documento Reunião com Associações Karipuna, Karitiana e Cassupá – sala 

da associação que é conjugada com a casa de SUPRIMIDO Karitiana, p. 203 do Procedimento), 

sobre a Casa do Índio de Porto Velho, onde destacamos: que a FUNAI culpava indígenas pela 

destruição, que as lideranças já fizeram reunião com o governo de Rondônia, pois os estudantes 

não tem outro lugar para ir, que iam buscar água em uma bica poluída, sendo que a água da 

CIPVH foi cortada e todos os indígenas presentes reiteram tal narrativa (MPF-RO, 2019).  

A equipe antropológica do MPF-RO faz visita à FUNAI Porto Velho em 16 de outubro 

de 2018, com as narrativas: “Embora eu tenha sido imediatamente atendido, o ambiente é de 

hierarquia e aristocracia, ao mesmo tempo de decadência. Funcionários quase todos idosos. 

Adesivos e falas em favor de Bolsonaro” (MPF-RO, 2019). 

Falam da precarização, já citada pela indigenista Neidinha Suruí, “Mércio Meira até 

2008... reestruturação da FUNAI. Era Nona Inspetoria do SPI; depois na época da FUNAI ficou 

Administração Regional; depois Subdividiu por 3 coordenações regionais” (MPF-RO, 2019). 

Tais elementos já foram analisados neste trabalho na escala nacional quando foi percebido que 

as precarizações da FUNAI iriam impactar nas ações básicas do órgão, assim como também foi 

percebido pelo pesquisador nas idas até a FUNAI Porto Velho para levantamento de 

documentos que o ambiente é de hierarquia e com servidores idosos (assim como apontam os 

relatórios da FUNAI 2008-2018), no caso da questão ideológica - apoio ao candidato Bolsonaro 

em 2018 - foi percebido pelo pesquisador e relatado por indigenistas em contato que em muitos 

espaços há uma orientação ideológica tanto na esfera estadual quanto nacional, incluindo 

perseguição jurídica de indígenas pela própria FUNAI em 2021.  

No “LAUDO TÉCNICO Nº 447/2018-SPPEA/CNP/ANPA/DPA” (MPF-RO, 2019) 

feito para verificar a situação das terras indígenas e das medidas de compensação do PBA 

(2013), encontramos vários dados que se relacionam diretamente com nosso objeto de análise. 

Descreve que a 14 quilômetros após um Posto de Vigilância, recém construído com recursos 

de compensação de projetos de desenvolvimento, foi destruído como retaliação por uma 

liderança Karipuna ter denunciado grilagem para os órgãos competentes, ou seja, aquilo que foi 
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dado como compensação na fase um do PBA da SAE já foi destruído pela ação de agentes 

privados que continuam a desmatar em terra indígena de forma ilegal. A situação do Posto 

Indígena é descrita como degradante, sem recursos e agentes, sendo estes fatos narrados tanto 

pelos Karipuna quanto pelos Karitiana.  

Desde a operação que resultou neste Laudo Técnico, os indígenas e a CTL de Porto 

Velho da FUNAI atribuem aos invasores estratégias antigas de obstrução da função indigenista 

estatal, derrubando largos troncos de madeira para impossibilitar a passagem de veículos, 

obrigando indigenistas - incluindo os peritos do MPF - a estarem sempre munidos de 

motosserra. As motosserras, quando acionadas, avisam aos invasores para se esconderem da 

fiscalização, sendo uma das formas mais arcaicas que são usadas pelos criminosos.  

Com todas as dificuldades, a equipe técnica consegue realizar reunião com o Povo 

Karitiana, onde é detalhado pela equipe antropológica do MPF-RO “Não queremos CTL, 

queremos Coordenação Regional” (...) “Só tem o CTL, não tem FUNAI não”; “CTL ficou 

fraco”. Percebe-se aqui a dissociação entre CTL (Coordenação Técnica Local) e FUNAI, 

demonstrando não se tratar de uma “presença-ausente”,” onde é percebido pelos indígenas que 

as reformas apontadas por Ivan Stibich (2019) e pelo documento “E-mail “A reestruturação da 

FUNAI: Promessa do Caos” de Ivaneide Bandeira Cardozo (2013) levam a precarização que 

são sentidas por indigenistas do órgão federal, de ONGs e pelos próprios indígenas.  

O Laudo técnico (MPF RONDÔNIA, 2019) concluiu, em síntese, que há 

territorialidade na Casa do Índio PVH por parte dos Karipuna, Karitiana e Cassupá, sendo a 

mesma precarizada e utilizada como espaço de violência por parte da FUNAI: “encontrou 

indícios de dano moral coletivo contra os usuários indígenas da CI/PVH, em face da inatividade 

quanto à situação degradante, tentativas de desocupação do terreno, com agravo do corte de 

água, energia elétrica e esgoto, submetendo as pessoas a condições desumanas”. 

O extenso documento do MPF aponta ainda outras formas de precarização 

(morosidade/incapacidade técnica/corrupção) da FUNAI. O Despacho no PA nº 

1.31.000.001373/2019-94 e IC nº 1.31.000.000701/2012-69 (MPF-RO, 2019) aponta que 

“Considerando que o PBA devido pela SAE está a 7 (sete) anos esperando por sua execução, 

por falta de assinatura dos respectivos Convênios cuja mora é imputada exclusivamente à 

FUNAI;”  e que tal demora só tem prejudicado as etnias impactadas, revelando descaso da 

Instituição com os Direitos dos povos indígenas, especialmente no período da pandemia, onde 

há maior vulnerabilidade das populações. Determina então a realização de oitivas, como será 

resolvida a questão da Casa do Índio e que se dê continuidade a aprovação do PBA.  
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Nos chama a atenção, quando lemos o documento acima a inoperância e até mesmo a 

ação intencional da FUNAI em prejudicar os povos indígenas (MPF-RO, 2019). Para 

ampliarmos o debate sobre tal questão fundamental, iremos analisar alguns aspectos do PA 

1.31.000.000848/2013-30 - ESBR de 2013, também cedido pelo MPF-RO (MPF RONDÔNIA, 

2013). 

O documento do MPF-RO (2013) fala sobre a questão da ESBR e suas compensações 

aos povos indígenas atingidos pelo empreendimento. Mesmo não sendo estritamente nosso 

recorte de pesquisa, entendemos que as relações inter-agentes nessas escalas permitem que 

possamos compreender como grandes empreendimentos impactam na região considerando a 

proximidade das UHE. Claro que cada povo/território e suas relações tendem às diferenças na 

resistência aos impactos e o mesmo pode-se dizer dos causadores, mas buscando entender o 

aspecto regional, iremos analisar alguns tópicos do referido.  

Objetiva o documento, apurar possíveis ilegalidades na negociação, elaboração dos 

projetos e efetiva implementação e execução do PBA e PCA entre as comunidades indígenas 

(Terra Indígena Kaxarari, Terra Indígena Igarapé Lage e Ribeirão, Terra Indígena Uru-Eu-

Wau-Wau, e referência de índios isolados (no 48 - Cautário, no 49-Bananeira e no 50 - Serra 

da Onça), a Fundação Nacional do Índio - FUNAI e a empresa Energia Sustentável do Brasil - 

ESBR (MPF-RO, 2013). 

A ESBR recebe ofício (431-2015/GAB PRO3) e responde (doc. IT/EM 1618-2015), 

ambos dispostos no documento geral que está ciente do que foi notificado no referido ofício e 

aguarda deliberação/autorização da FUNAI para dar início às ações que compensam impactos 

causados pela UHE e destaca, após esclarecer os planos do seu PBA componente indígena: 

“após mais de 03 (três) anos , a ESBR ainda não teve posicionamento da FUNAI, 

impossibilitando o início das ações previstas com o público alvo aos programas” e que 

programas específicos de Educação e Saúde estão sendo desenvolvidos juntos à SEDUC e DSEI 

responsável. A ESBR comprova com documentos que vão da página 17 a 38 do referido 

documento aqui analisado (MPF-RO, 2013). 

Em 21 de Outubro de 2016 o documento IT/EM 1413-2016 tem como anexo o relatório 

técnico das ações desenvolvidas pela ESBR nas terras indígenas. O documento (da página 40 a 

55) possui a lista de ações realizadas com fotos comprobatórias da maioria das ações e descrição 

sucinta das demais18.  

 
18 O documento pode ser encontrado em https://drive.google.com/file/d/1mYvio-hrPk70mAL32Z6vgHqOq6rrj_s9/view  
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No Procedimento 1.31.000.000848/2013-30, Documento 21, Página 1, Memória de 

Reunião realizada 26 de maio de 2017, foi apontado que os representantes da JIRAU deixam 

claro que o grande problema da mora é da FUNAI Brasília, tanto para implementar medidas 

quanto para marcar reuniões, obter resposta de expedientes enviados, entre outras (MPF-RO, 

2013). O empreendimento aponta que todas as dificuldades existentes na implementação das 

medidas compensatórias dependem exclusivamente da FUNAI, por meio de estudos, 

autorizações e outros procedimentos. Os que respondem pela ESBR deixam claro que as 

demoras são culpa da FUNAI, assim como definem os que respondem pelos impactos da UHE 

de Santo Antônio. 

Continuam os que respondem pela ESBR que os quatro postos de vigilância previstos 

na fase 1 do PBA já foram construídos pelo empreendimento porém não foram recebidos pela 

FUNAI, sendo que três dos postos dependem de análise da FUNAI acerca das adequações 

feitas, o que tem se arrastado desde o ano de 2013, quando foram concluídas as obras - 

detalhamento desta questão pode ser encontrada detalhamento à fl. 539 do IC 

1.31.00.000848/2013-30. 

Sobre um dos postos “Contudo, não houve o recebimento formal da obra, pela FUNAI, 

até os dias de hoje, tendo havido depredação do imóvel e furto de benfeitorias. O 

empreendimento, em princípio, não se dispõe a reformar novamente o imóvel” pois a 

deterioração do mesmo é culpa da FUNAI.  E continua: "No tocante à implementação do 

Subprograma de Saúde, pende autorização da FUNAI para construção dos postos de saúde. 

Atualmente o empreendimento está re-contratando outra empresa e pedirá outra autorização.” 

(MPF-RO, 2013). 

O Procedimento 1.31.000.000848/2013-30, Documento 40, Página 1, Memória de 

Reunião do MPF, CIMI e lideranças Kaxarari   fala sobre a retirada de 2 tratores por operação 

do IBAMA da Organização Kaibu, afirma que os mesmos utilizavam os tratores para retirar 

castanhas, reconstruir pontes, levantar cercas para criar porco e burro e que “declarou que esse 

grupo é contrário aos indígenas que atuam na exploração madeireira e também que defende a 

sustentabilidade” sendo que a retirada dos tratores acaba com as possibilidades de sobrevivência 

do povo e aumenta a pressão por ceder aos madeireiros ilegais, e mais:  

 

Por fim, relatou sobre a problemática da violência na terra indígena relacionada à 

exploração madeireira, que, nos últimos 2 anos, já vitimou 3 (três) indígenas -- 

INDÍGENA-SUPRIMIDO (26/06/2017 -- IPL no 0082/2017), INDÍGENA-

SUPRIMIDO (há cerca de 30 dias), INDÍGENA-SUPRIMIDO (início de 2017) --, 

sem contar INDÍGENA-SUPRIMIDO, que faleceu em 2011; Ponderou que o 
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envolvimento de indígenas com essa atividade ilícita tem levado a conflitos internos, 

violência e ameaças de morte entre eles  (MPF-RO, 2013, p. 4). 
 

Este ponto é fundamental para nossa análise, especialmente quando consideramos a 

capacidade captadora do crime ambiental e suas organizações de complexa relação com vários 

setores da sociedade política e empresarial do estado em terras indígenas onde a pobreza ou até 

mesmo a miséria imperam e como esses elementos causam outros tipos de riscos e 

vulnerabilidades nas sociedades envolvidas, tanto a morte causada por agentes externos quanto 

a conflitos internos que podem levar à mudanças na cultura de forma não positivas para a 

autogestão do povo, assim como êxodos, ações que de forma dialética enfraquecem a coesão 

grupo e permitem que outros membros da população possam ser cooptados fechando o ciclo. 

Por fim, o Despacho Saneador (documento 47 do procedimento analisado), sintetiza: 

 

a) Plano Emergencial de Proteção às TI 's (Fase I): alega que a FUNAI não recebeu os 

postos de vigilância.  

b) Plano Básico Ambiental (PBA) (Fase II): segundo informações da ESBR, o PBA 

teria sido protocolado na FUNAI, em 14/12/2012. Em 21/05/2013, a FUNAI teria informado 

que o PBA estava “tecnicamente apto”. Relacionou as reuniões ocorridas para validação do 

PBA. O empreendimento alega que vem, insistentemente, por meio de diversas 

correspondências, solicitando que a FUNAI se manifestasse sobre o PBA, sem que a autarquia 

tenha se posicionado.  

Aponta ainda que há a não validação do PBA no tocante aos seis subprogramas 

fiscalizados pela FUNAI, pendentes desde 2012, com grande probabilidade de judicialização, 

para compensar o início efetivo das compensações em favor dos povos indígenas afetados pela 

UHE Jirau e vinculados nas tratativas ESBR e FUNAI.  A morosidade da ação da FUNAI tem 

causado impactos nos povos indígenas em diversas frentes (MPF-RO, 2013). 

Os recortes documentais elencados nesta categoria demonstram que há forte presença 

e com registro oficial da morosidade, corrupção, incapacidade técnica e falta de recursos 

humanos na FUNAI, em outros órgãos de fiscalização e apoio militar. Tal apontamento 

contribuiu para nossas conclusões e reflexões finais, acessadas na próxima etapa da tese.  

 

5.2.2 Violências físicas, psicológicas, assassinatos e outras 

 

Compreendemos que as demais categorias de impacto resultam em violências físicas, 
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psicológicas, assassinatos e outras formas de ação que criam riscos e vulnerabilidades 

diretamente sobre as vidas e organizações sociais dos povos indígenas. Consideramos ser 

importante apontar que alguns fatos já relatados em outros capítulos da tese como a violência 

no campo e contra indígenas em Rondônia (CIMI 2008-2018; CPT, 2008-2018) e na relação 

Estado e povos indígenas na escala nacional se apresentam de forma direta nos documentos 

coletados nesta pesquisa. Acreditamos que estes relatos irão se somar aos demais já elencados 

nos capítulos anteriores do trabalho (BRASIL, 2013; DHESCA BRASIL, 2011; CUNHA, 

1992).  

O primeiro documento encontrado nos arquivos da Kanindé foi o “Massacres do Povo 

Oro Uin” que na primeira leitura - destaque do objetivo - o fez ser incorporado ao corpus 

documental justamente por descrever as formas de violência e de resistência dos povos 

indígenas e como algumas ações de evadir/resistir ao conflito inicial leva a outros impactos 

secundários (KANINDÉ, 1999). Os depoentes foram classificados por número (01, 02, 03, 04) 

e os impactos foram apresentados no Quadro I.  

O depoente 01 afirma que em 1963 três de seus parentes foram mortos em uma 

emboscada por ataques diretos de arma de fogo e mais cinco foram caçados, amarrados em 

árvores e executados, incluindo idosos, mulheres e crianças - não apenas os homens que 

exerceriam possível resistência, o documento indica que o líder dos executores era um 

conhecido “mateiro” (morador das regiões rurais) da região, sendo possivelmente contratado 

por interessados em ocupar e explorar de forma mais livre a região (KANINDÉ, 1999).  

O depoente 02 do documento da Kanindé (1999) aponta que dos seus quatro parentes, 

dois correram quando ouviram os disparos (estavam trabalhando na roça ou colhendo frutas) e 

dois foram baleados, mas sobreviveram e morreram com dois destinos diferentes: um foi viver 

no seringal e outro foi morto por indígenas de outro grupo no momento da fuga. Importante 

pensar como um impacto primário - a ação desse grupo de assassinos na terra indígena - levaria 

a outros impactos secundários como o contato desde indígena Oro Uin fugitivo com outra etnia 

(não identificada) e o assassinato do primeiro. O outro, submetido ao seringal, foi cooptado 

para trabalhar em espaço onde não existiam muitos direitos, especialmente para indígenas 

(SANTOS, 2015). Fato este narrado por outro parente do depoente 04, logo à seguir. 

O depoente 03 do documento da Kanindé (1999)  afirma que dos seis parentes, cinco 

escaparam do massacre por estarem distante (pescando, na roça, dentre outros) e uma mulher 

foi poupada da execução, após ser amarrada no tronco da árvore, porque um dos invasores tinha 

interesse em se relacionar com ela; a forma do relacionamento não foi explicitada, mas podemos 
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apontar que esta violência inicial resultou em outras violências de gênero na trajetória de vida 

desta mulher indígena - de onde podemos apontar a existência de uma interseccionalidade de 

violências orientadas pela ocupação violenta para exploração mercantil, tanto em espaços 

fronteiriços geograficamente quanto nas fronteiras centrais (ANZALDÚA, 1987). 

O depoente 04 do documento da Kanindé (1999) afirma que seus 11 parentes não 

estavam no momento do massacre, relatado pelos três depoentes anteriores, seis morreram por 

complicações de saúde (cinco de sarampo e uma no parto) e ouvindo relato de outros indígenas 

se seu povo, outro morreu por cobra, outro no terceiro dia após chegar no seringal, duas crianças 

morreram doentes (doença não informada) depois de chegar no seringal e apenas um se encontra 

vivo, após retornar para a aldeia Oro Uin. Ainda o depoente 04 afirma que apenas um dos seus 

parentes diretos sobreviveram à ida para o seringal após cooptação violenta de uma autoridade 

privada local (seringueiro de alto poder), sendo os demais mortos por doenças ou por não 

indígenas pela violência direta.  

Neste primeiro documento a escala dos impactos foi na totalidade local, tendo em vista 

que fala sobre problemas que emergem da própria territorialidade e ocupação tradicional da 

Amazônia cujas elites locais são aquelas que vão decidir as formas de ocupação, quer seja pela 

força política-econômica ou pela força repressiva, como foi feito de forma predominante no 

documento (MORÁN, 1977; MOSER, 1997).  

É possível perceber que a figura dos “executores contratados” com o líder sendo um 

conhecido “mateiro” remonta aos jagunços contratados para fazer valer a força dessas elites 

locais. Este primeiro texto que analisamos é fundamental para exemplificarmos em nossa forma 

de análise como se deu às formas de ocupação do território de Rondônia e, junto com outros 

textos analisados em nosso referencial teórico, compreender as reminiscências deste fenômeno 

que ainda ocorre, mesmo que com roupagens diferentes - como veremos a seguir.  

No documento Carta do Povo Karitiana e os efeitos negativos das barragens do Rio 

Madeira (2013) temos alguns posicionamentos do povo sobre a questão das Usinas 

Hidrelétricas do Complexo do Madeira que remontam à algumas violências diretas sofridas 

historicamente pelo povo. A primeira narrativa é o medo que se empoleira sobre os imaginários 

Karitiana da possibilidade do etnocídio: 

 

Parece se repetir a grande noite que caiu sobre os povos indígenas de Rondônia com 

a construção da BR-364, a partir de 1964, quando fomos dizimados de uma população 

de mais de 50 mil indígenas em RO, para pouco mais de 2 mil nas décadas de 70 e 80 

e somente agora conseguimos reviver com muita luta e conquistas chegar a 11 mil 

(APK, 2013). 
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Esta narrativa remonta às primeiras expansões da fronteira do Estado capitalista 

brasileiro sobre o que viria a se chamar Rondônia, sendo importante frisar que Estado (enquanto 

ocupação primeira) e capitalismo (de propriedades rurais concentradas e exploração ilegal de 

recursos) são conceitos que não podem ser separados quando falamos de contato e utilização 

econômica de terras no Brasil, assim como a violência que acompanha tal processo (CUNHA, 

1992; ARAÚJO, 2018), violência esta que repousa sobre o imaginário aos grupos em suas 

coletividades e individualidades.  

Outro medo da violência - roubos, agressões, internalização da cultura do crime dentro 

da juventude indígena - é apontada pelos Cassupá com relação aos impactos percebidos durante 

a construção das UHE do Rio Madeira. Foi sentido pela comunidade o aumento da violência na 

cidade e no entorno das residências, que com o “distanciamento cultural” dos jovens pode ser 

um caminho para que eles conheçam a cultura do crime, levando formas de violência para 

dentro do seu território (SANTO ANTONIO ENERGIA, 2012).  

Tendo apenas três documentos que apontam violências diretas sobre os povos 

indígenas pode-se concluir erroneamente que há baixo índice de tal ação, entretanto, o que 

podemos afirmar é justamente o contrário: que muitas violências ocorrem de forma 

simbólica/psicológica sobre indígenas e suas lideranças e que não se tornam textos diretamente.  

Mas podemos apontar que os demais textos, coletados na Kanindé, cedidos pelo MPF 

ou encontrados na rede mundial de computadores (CIMI, MPF, FUNAI, CPT e outros) 

apresentam a violência contra os povos indígenas de forma recorrente. Como apontamos no 

segundo capítulo, a violência no campo e em terras indígenas é recorrente e sistemática, levando 

medo, instabilidade e à morte física para as populações indígenas de Rondônia e do Brasil com 

a mesma sistemática.  

Existem ainda as violências simbólicas do cotidiano, como as percebidas no trabalho 

de campo na audiência pública realizada no Auditório do Instituto Federal de Rondônia em 05 

de Outubro de 2019 sobre a aprovação da PL 190/2020 onde indígenas foram vaiados, 

desrespeitados em sua forma de ser/existir de várias formas, tanto pelo não convite formal por 

parte dos organizadores quanto pelas vaias e ofensas durante a fala de indígenas contra a 

mineração em suas terras. Não raramente esta violência simbólica se materializa em 

assassinatos - como o de Ari Uru Eu Wau Wau em 2020 - e agressões contra populações inteiras 

(CASTILHO, 2014).  

Convivendo com indígenas é possível perceber o medo e a ameaça que os mesmos 

estão, tal sensação não é estranha ao que “nos é humano”. Se experimentarmos viver sob 
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ameaça contra nossos corpos e famílias é uma obviedade concluir que há uma pressão grande 

sobre indígenas e suas lideranças no cenário de estado de exceção e necropolíticas que estão 

inseridos (MBEMBE, 2016).   

 

5.2.3 Saúde, educação, alimentação e moradia 

 

Precisamos destacar as questões inerentes à saúde, educação, alimentação e moradia 

que aparecem em nossos documentos. Nestes elementos temos também a forte presença da inter 

relação intra e extra impactos, agentes e escalas.  

Por exemplo, quando consideramos a alteração do leito de um rio é preciso apontar 

que há mudanças na questão da saúde, considerando o acesso à água, transporte, doenças 

causadas pela mudança do ciclo reprodutivo de insetos, de acesso à alimentação adequada, onde 

entra também a questão da água, da pesca, da caça, mudanças da qualidade do ambiente 

ocupado e das moradias onde é preciso alterar moradias para se estar mais perto ou mais longe 

dos leitos d'água, daí por diante.  

Quanto aos agentes, temos desde os órgãos de fiscalização que, como vimos 

anteriormente, têm sua capacidade de ação diminuída no estado e no período estudado, 

passando por elites agrárias e urbanas da região (fazendeiros, donos de PCHs, madeireiros, 

membros do campo político, dentre outros), grandes construtores de obras hidrelétricas e de 

transmissão até pequenos agentes privados incentivados ou não pelos demais agentes. Estes 

impactam em maior ou menor potência dentro das terras indígenas de acordo com os recursos 

disponíveis para sua ação - recursos estes de natureza material e ideológica-superestrutural.  

Assim, mesmo que sejam menores as afirmações diretas - conteúdos - que dissertem 

sobre a questão da saúde, educação, alimentação e moradia, precisamos deixar definido que os 

demais impactos também se desenrolam em riscos e vulnerabilidades desta categoria. O 

objetivo é estabelecer essas relações e presenças não apenas aqui, mas de forma indireta nas 

categorias que serão analisadas a seguir.  

No documento “Relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e social 

do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari” é apresentado que uma das 

motivações para realizar o processo técnico na terra indígena seria o “rapto” ou retirada de uma 

jovem indígena da comunidade pela JOCUM sem autorização da FUNAI e sem autorização 

conjunta do povo (KANINDÉ, 2011a).  

Quando realizada verificação em campo sobre a questão da jovem indigena que foi 
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para a JOCUM (Jovens com uma missão, organização cristã, internacional e 

interdenominacional) seu pai disse que após a proibição do coordenador regional da FUNAI do 

professor da JOCUM dar aulas na aldeia, ele mandou a filha estudar na JOCUM para saber ler 

documentos e ajudar a aldeia no futuro - sendo que a proibição veio da gestão da FUNAI, o pai 

da jovem considerou importante ela continuar estudando ao invés de ficar impossibilitada de 

continuar seus estudos na aldeia, devido à falta de continuidade formativa dentro da terra 

indígena.  

Aqui temos dois impactos que devem ser analisados, um que é a falta de educação 

formal na terra indígena, cuja responsabilidade é conjunta da FUNAI e da SEDUC-RO e a de 

entrada/permanência/ação de missionários evangélicos sem autorização da FUNAI (para retirar 

indígenas especificamente), ambos impactando no local. A organização dessa família indígena 

para buscar direitos fundamentais, como a educação, ultrapassa a atuação da FUNAI e a ONG 

passa a ser utilizada como forma de resistência, no caso, acesso à educação formal. Foi 

identificado no mesmo relatório, de forma sucinta, reclamação dos Uru Eu Wau Wau com 

relação à falta de alimentação e projetos de subsistência na comunidade.  

No documento Reunião entre povos indígenas Cinta Larga e Parecis, FUNAI (Guajará 

Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião” os indígenas apontam também que 

além da proteção territorial e ambiental requerem um plano que melhore a condição de vida do 

povo, algo semelhante ao que foi apontado pelos Uru Eu Wau Wau e identificado por equipe 

de fiscalização junto a este povo (KANINDÉ, 2011a; MPF-JIP, 2016).  

Tendo em vista a reincidência deste impacto, torna-se fundamental pensar a questão 

da insegurança alimentar indígena, que é fruto de vários fatores e impactos inter relacionados 

em diversas escalas, dentre as quais elencamos: aumento da poluição de rios e solo (Local), 

diminuição da variação de animais disponíveis para caça e pesca (Local), falta de programas de 

etnodesenvolvimento (origem na escala Nacional), precarização econômica dos povos 

indígenas dentro da distribuição brasileira (Nacional), diminuição de programas de distribuição 

de renda (Nacional) e falta de educação principalmente nas aldeias (Local).  

Este elemento, segurança alimentar e subsistência, é apontado pela Rede Brasileira de 

Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (2021) em inquérito alimentar 

nacional onde o grupo de pesquisadores aponta que as zonas rurais das regiões norte e nordeste 

são aquelas mais impactadas por insegurança alimentar moderada ou grave do país, sendo 

necessário pensarmos ações urgentes para melhorar a condição de vida de extrativistas, 

indígenas, quilombolas e outros grupos vulnerabilizados neste quesito, onde infelizmente 
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encontramos os povos aqui citados.  

Na carta intitulada pela Associação do Povo Indígena Karitiana Akot Pytim Adnipa 

(2013) “Povo Karitiana e os efeitos negativos das barragens do Rio Madeira” o povo apontam 

diversos danos, receios e análises sobre a construção das Usinas Hidrelétricas do Madeira, 

dentre eles dois que falam sobre a questão da moradia e saúde. 

 Primeiro o Programa Luz para Todos de 2009 que trouxe energia elétrica para as 

aldeias, mas com dois pontos negativos, primeiro que a própria comunidade teve que pagar 50 

mil reais para abertura de estradas para dar acesso aos veículos do programa e hoje o número 

de famílias inadimplentes no pagamento de contas é altíssimo, já que não há nenhum incentivo 

produtivo da FUNAI ou órgãos afins para se possa gerar renda suficiente para pagar as contas 

de energia (APK, 2013). Assim sendo, mesmo que a energia elétrica tenha melhorado condições 

de existência do povo de um lado, precarizou do outro, o lado econômico foi atacado e desta 

questão tantas outras: saúde mental, gestão financeira, alimentação, poder de compra, dentre 

outros.  

O outro ponto versa sobre a estrutura da Casa de Saúde Indígena que atende às 

populações em nível regional que não consegue dar o atendimento devido aos povos Karitiana, 

Karipuna e Cassupá/Salamãi, faltando equipe, medicamentos e formação específica dos 

profissionais envolvidos, faltando também medicamentos básicos nos postos de saúde das 

aldeias (APK, 2013).  

Outro documento que versa sobrea a questão de moradia, educação e territorialidade e 

que faz importante crítica ao PBA da UHE Santo Antônio e aponta necessidade de alteração de 

elementos previstos é o Parecer Técnico nº 2355/2019-SOPA/CNP/ANPA (MPF RONDÔNIA, 

2019) realizado por equipe antropológica do MPF-RO a pedido da Procuradora Gisele Bleggi, 

com objetivo de verificar a possibilidade de alteração do PBA no que tange à Casa do Índio de 

Porto Velho (documento 8 do procedimento). 

O Parecer Técnico aponta que há fortes indícios de territorialidade das etnias Karipuna, 

Karitiana e Cassupá na Casa do Índio de Porto Velho (CIPVH), sendo a mesma considerada 

terra indígena em área urbana nesta perspectiva, tendo como elementos: que é apontado pelas 

etnias que a CIPVH seja reformada para atender a demanda de casa de trânsito, como casa do 

estudante e museu ou centro cultural e memorial dos povos, que a arquitetura da reforma deve 

ter protagonismo indígena, que os poderes locais de Porto Velho em todas as esferas pressionam 

contra a permanência dos indígenas na CIPVH e que a retirada dos indígenas pode resultar na 

não realização de quaisquer reformas, pois haverá diminuição da pressão para que isso ocorra, 
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que se construa moradias temporárias dentro da CIPVH enquanto durarem as reformas da 

mesma (MPF-RO, 2019). 

Aqui percebemos que as pressões por parte de autoridades/elites locais contra povos 

indígenas não se dá apenas na região rural, mas também na urbana, sendo forças sociais que 

atuam na diminuição de seus direitos básicos - como saúde, moradia e educação. Sendo 

professor de ensino superior durante o período supracitado (2013 até dias de escrita desta tese) 

conversei com discentes Karitiana e de outras etnias que ocupavam a CIPVH e sobre a 

precarização de seus espaços de descanso e estudo fora da faculdade, muitos desses relatos 

foram feitos publicamente durante o I Fórum de Educação Indígena de Rondônia, realizado em 

2017 na Faculdade São Lucas sendo o pesquisador o organizador do mesmo.  

Voltando ao texto, os técnicos do laudo antropológico apontam ainda que faz parte da 

pragmática do capitalismo energético do Brasil valer-se de planos de mitigação em todas as 

fases do licenciamento para controlar os interesses políticos e criar facções entre os atingidos, 

negociar direitos, inclusive o de acesso à justiça, preferir o incremento financeiro de custas 

judiciais e advocatícias no licenciamento, ao invés de realizar revisão orçamentária e aumentar 

a qualificação do corpo técnico que lida com impactos e implementação de ações de 

mitigação/compensação (MPF-RO, 2019). 

Tal análise - de quem atuava diretamente com essa questão - confirma a grande força 

do desenvolvimentismo energético/construtor do Brasil sobre as populações indígenas, sendo 

tais impactos (diminuição de direitos, divisão do grupo internamente, dentre outros) frutos de 

uma ação direcionada, não frutos do acaso. Em e-mail, a equipe técnica antropológica 

complementa: 

 

Claramente a nota técnica da própria FUNAI demonstra omissão no caso da Casa do 

Índio de Porto Velho, pois, para além de não solucionar o caso tomando com base o 

protagonismo indígena, a FUNAI em Rondônia criminaliza os indígenas afirmando 

serem responsáveis pela situação degradante em que se encontram, quando, os 

próprios servidores venceram querelas trabalhistas, demonstrando que a situação era 

já grave e insalubre. Mais ainda, em sentido oposto apoiar políticas públicas, a FUNAI 

promoveu cortes de condições mínimas de uso e sobrevivência no local, 

desumanizando os indígenas e ferindo frontalmente sua dignidade humana, cabendo, 

aos olhos antropológicos, ação judicial para reparar danos morais coletivos. Encontra-

se aí todos os elementos para tal: comportamento antijurídico por ação e omissão, 

percepção coletiva associada à causa; afronta à história do indigenismo e das etnias 

Karitiana, Karipuna e Cassupá, enquanto tais ((MPF-RO, 2019, p. 202 do 

procedimento). 
 

Neste recorte temos a ação da FUNAI enquanto criminalizadora e agressora do 

movimento e protagonismo indígena, mesmo quando os mesmos tem sua precarização 
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trabalhista reconhecida pela justiça - ou seja, mesmo reconhecendo em juízo serem incapazes 

de realizar seu trabalho indigenista, servidores da FUNAI apontam que é culpa dos indígenas a 

situação em que se encontram. Com a ação da FUNAI de acabar com as condições mínimas de 

existência dos indígenas, temos comportamento antijurídico por ação e omissão, um conjunto 

de ataques de quem deveria, legalmente, proteger tais pessoas e povos.  

É colocada como solução pela equipe técnica “Promover indenização por danos morais 

coletivos em favor das etnias Karitiana (5 aldeias) e Karipuna (1 aldeia) por submetê-los à 

situação desumana, insalubre e com dolo à dignidade humana”. As ações - intencionais - e 

omissões da FUNAI/UNIÃO no sentido de expulsar os indígenas da CIPVH ou evitar custos 

no seu orçamento não podem justificar a ausência total de saneamento, água e energia para os 

indígenas em Porto Velho - a CIPVH foi utilizada por indígenas como refúgio de violências 

decorrentes das construções das UHE do Complexo do Madeira e quando nesta estrutura, o 

próprio Estado se coloca contra os mesmos, tendo como resultado a indignidade humana (MPF-

RO, 2019).  

A discussão da equipe antropológica do MPF de Rondônia (2019) reforça a discussão 

inicial desta categoria, de que os impactos em outras escalas e ações/omissões de agentes 

públicos e privados causam danos aos povos indígenas no que tange à educação, saúde, 

alimentação e moradia. E mais, a saúde, moradia, direito ao território, educação e alimentação 

foram e são excluídos ou diminuídos para os povos indígenas, tanto quanto pensamos em sua 

história quanto em sua atualidade (BRASIL, 1967; CUNHA 1992; FARIA; OLIVEIRA; 

HOLLANDA, 2018; MIGUEL et al., 2016; PENSSAN, 2021; OLIVEIRA, 1998).  

 

5.2.4 Ação Política e Econômica 

 

Quando no começo desta pesquisa e nos primeiros debates com o orientador era bem 

definida a ideia de que agentes políticos influenciam diretamente nos impactos em terras 

indígenas. Tendo perpassado pela questão indígena durante a graduação, na vida como docente 

e agora no doutoramento eventualmente a mídia local, colegas da Antropologia, professores e 

alunos relataram casos desta inter relação. Os documentos analisados trouxeram nomes, dados, 

localidades e denúncias desta influência direta de agentes políticos e econômicos sobre a vida 

dos povos indígenas.  

Nessas ações de ação política e econômica percebemos variáveis que são aplicadas de 

acordo com a escala e o agente de impacto. No âmbito internacional/nacional temos o Governo 
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Federal realizando esforços para que as obras do PAC, parte nacional dos projetos do IIRSA, 

sejam desenvolvidos à todo custo, visando empregos, desenvolvimento e crescimento da região 

e depois o pacto com ruralistas sendo realizados em tentativa de manter a governabilidade. As 

obras de infraestrutura do PAC levaram a intensificação, manutenção e criação de novos 

impactos dentro das terras indígenas, como apontamos nas demais categorias aqui analisadas. 

(CIMI, 2013: VERDUM, 2006) 

Já nas escalas regional/local temos a ação política e econômica das elites, resultantes 

do processo violento, desorganizado e de intencionalidade predatória do estado de Rondônia 

como denunciam os documentos do Grupo de Trabalho Amazônico de 2007 e a indigenista 

Ivaneide Bandeira Cardozo (2013) e os trabalhos de pesquisadores já debatidos nos capítulos 

anteriores desta tese, como Moser (1997), Souza, (2012) e Trubiliano, (2017).  

Nesta seção serão compilados recortes documentais que dissertam justamente sobre 

esta influência direta de agentes políticos e econômicos nos impactos, especialmente aqueles 

que o fizeram nas escalas local e regional. Sobre os impactos das Usinas Hidrelétricas do 

Complexo do Madeira e seus agentes políticos/econômicos faremos debate mais amplo em 

categoria específica neste capítulo. 

Precisamos deixar evidente que tal separação entre campos/agentes é procedimento 

metodológico - a criação de categorias, recortes, corpus documentais - que nos possibilita 

organizar as informações. Na práxis vívida as relações e influências dos campos econômicos 

ocorre a partir de sistemas de hierarquias de interesses, articulando relações de poder partindo 

de processos históricos vividos pelos grupos e nas relações há compartilhamento de interesses 

que orientam a ação dos indivíduos que estão dentro dos campos (BOURDIEU, 2011). Assim, 

não podemos afirmar que os campos político e econômico das elites urbanas e agrárias de 

Rondônia compartilham crenças e práticas (habitus) que possibilitam uma conexão entre suas 

ações de impacto em terras indígenas.  

Os campos sociais são auto organizados em torno de suas crenças e interesses e buscam 

sua autonomia de forma histórica e sistemática, entretanto a realidade social impõe que cessões 

e alianças sejam realizadas entre campos. Assim, podemos afirmar que busca por maior 

autonomia do campo que nunca será total e que com a mudança de agentes ou aproximação de 

outros campos sociais haverá criação de novas relações de apoio mútuo - como por exemplo a 

possibilidade de construção de uma UHE de grande porte que leva à associação de campos 

locais e nacionais de grupos políticos, usando bandeiras “como o desenvolvimento e o 

progresso”, como material de enlace entre os interesses (BOURDIEU, 2011).  
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Devemos salientar que os campos responderão aos interesses históricos que 

fundamentaram suas estruturas (estruturantes): parte do campo da elite agrária que se beneficiou 

historicamente da exploração ilegal de madeira em terra indígena (por exemplo) utilizará destes 

grandes empreendimentos para agudizar suas ações e dificilmente terão outro modo de ação 

frente às possibilidades que se materializam com o empreendimento.  

O que percebemos é a união entre os campos (econômico/político) em torno do 

interesse comum de explorar as terras indígenas, espaços dentro da fronteira de expansão do 

capital ainda com recursos naturais preservados (SANTOS, 2018; SANTOS; GOMIDE, 2015). 

Os documentos que são relatórios de fiscalização em terras indígenas (KANINDÉ 1999, 2000a, 

2000b, 2001, 2011a) apresentam dados fundamentais para nossa análise: que a exploração ilegal 

em terra indígena precisa de apoio econômico e político, tanto pela venda/empréstimo de 

materiais, esquentamento de madeira “fria” (ilegal), sistema de comunicação, dentre outros, ao 

passo que o procurador Daniel Lobo aponta em documento aqui analisado que há em Rondônia 

uma “perigosa organização criminosa” dando suporte para a ação ilegal e violênicas em terras 

indígenas (MPF-RO, 2019). Os dados organizados nesta categoria nos permitem ver as formas 

de operação desta organização. Definidas tais percepções do autor, partiremos para os recortes 

documentais. 

O documento “Solicitação de esclarecimentos e providências onde for possível - para 

a o MPF Ji Paraná de funcionário da FUNAI (servidor FUNAI 001) de 2011” além de trazer 

dados importantes sobre a precarização e corrupção dentro do órgão indigenista, fala também 

sobre a relação entre o órgão e as elites políticas locais. A última denúncia que o documento 

apresenta é de autorização de retirada de madeira na TI Igarapé Lourdes pelo servidor FUNAI 

002 a pedido de um vereador local. Este impacto, de escala local, reflete a mistura franca dos 

interesses das elites políticas em manipular as formas de utilização das terras indígenas desde a 

descoberta do Brasil até idos das terras amazônicas e rondonienses (ARAÚJO, 2018; 

CAVALCANTE, 2014; CUNHA, 1992; KANINDÉ, 2011b; MORAN, 1977). 

O documento  “Estudos de impacto dos povos indígenas ao longo da BR 429 - trecho 

Alvorada do Oeste, Costa Marques (RO)”, que será mais explorado na categoria rodovias e 

estradas, inicia suas análises apontando uma síntese da idéia que deu início as reflexões desta 

tese, ao afirmar que as terras indígenas e outras áreas preservadas do Estado são cobiça de 

grileiros e outros agentes por serem os únicos depositários de recursos naturais, sofrendo 

sucessivas invasões e furtos, promovidas de forma espontânea ou de forma organizada por 

quadrilhas (SANTOS, 2018; SANTOS; GOMIDE, 2015). 
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Devido ao histórico de desmatamento estadual, as madeiras nobres se encontram cada 

vez mais distantes, nos interiores das terras indígenas, sendo estas e unidades de conservação 

responsáveis pela maioria da reserva de madeiras nobres do estado ainda disponíveis (CRUZ, 

2008). 

O documento aponta também que a “promessa eleitorais de políticos” é um dos fatores 

que aumentam a pressão antrópica sobre as terras indígenas, incentivando invasores a entrarem 

nas TIs alegando que a FUNAI vai liberar terras  - deste ponto temos duas escalas de impacto 

nas terras indígenas: primeiro na local, quando as promessas (mesmo que não fundamentadas) 

se desenrolam em ações ilegais e na escala nacional, quando cabe a FUNAI coibir a ação dessas 

promessas que têm sido feitas de forma reiterada na região, onde retornarmos ao processo de 

precarização do órgão que devido à falta de capital humano e técnico não consegue impedir tais 

ações, especialmente na escala local (CRUZ, 2008).  

Há também financiamento de invasões por madeireiros e fazendeiros, os posseiros vão 

na frente abrindo trilhas e demarcando madeiras nobres, em seguida vendem de forma barata 

ou dão de graça para os que financiam a ação em troca do favor da abertura da estrada. Esta 

situação tem sido encontrada de forma recorrente em ações da FUNAI, IBAMA, Polícia Militar 

Ambiental e Polícia Federal, apontam os autores do plano de controle ambiental, indicando que 

as Terras Indígenas Uru Eu Wau Wau (a menos de 2,5km da Rodovia), Rio Muqui (faz limite 

direto), Rio Cautário (3,6 km da rodovia), Rio Branco (15 km da rodovia) e Massaco (54 km 

da rodovia) são alvos recorrentes de impactos socioambientais. 

Estes impactos são fruto de uma história complexa de ocupação do território 

rondoniense que não se utiliza apenas da violência direta em suas ações e historicamente tal 

processo tem facilitado invasões devido, principalmente, de instabilidade política sobre a 

distribuição territorial (MOSER, 1997). O documento “Estudo socioeconômico sobre as terras 

indígenas situados na área de influência dos empreendimentos do Rio Madeira - UHEs Jirau e 

Santo Antônio de 2005” há uma fala sobre o perigo da sobreposição de terras indígenas e 

Unidades de Conservação com o município de Nova Mamoré, o relatório afirma: 

 

Em relação a situação ambiental, à área do município de Nova Mamoré se sobrepõem 

as seguintes Unidades de Conservação: Parque Estadual de Guajará Mirim (98% está 

dentro da área do município), Parque Nacional de Pacaás Novos, cujos limites são 

sobrepostos a TI Uru Eu Wau Wau (2,5% está dentro da área do município), RESEX 

Ouro Preto (25% está dentro da área do município), RESEX Jaci Paraná (10% está 

dentro da área do município), Terra Indígena Ribeirão (100% está dentro da área do 

município), Terra Indígena Laje (40% está dentro da área do município), Terra 

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (2,5% está dentro do município) e Terra Indígena 

Karipuna (50% dentro da área do município) (LEÃO et al., 2005, p. 63). 
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Estas sobreposições entre terras indígenas e municípios é fruto de uma má gestão, falta 

de eficiência ou intencionalidade política dos agentes estatais e causam impactos variados às 

comunidades indígenas, dentre eles o já apresentados no primeiro quadro deste capítulo - 

invasões, exploração ilegal de recursos naturais, biopirataria, doenças, alterações socioculturais, 

dentre outros - e adicionam uma (de forma dialética) potencialidade de utilização de discursos 

contra os povos indígenas e instabilidade legal quanto aos usos da terra.  

Documentos apresentados pelo Ministério Público Federal e Estadual em Ação Civil 

Pública contra o INCRA, IBAMA, Estado de Rondônia e Municípios de Porto Velho, Buritis e 

Nova Mamoré apontam que as invasões na RESEX do Jaci Paraná e na FLONA Bom Futuro - 

assim como em outras florestas de áreas nativas da região - contam com a colaboração direta 

do poder público, não sendo respeitadas inclusive as áreas de amortecimento próximas às 

citadas unidades de conservação e terras indígenas limítrofes (LEÃO et al., 2005).  

Em anexo ao documento “O crime organizado e o terrorismo ambiental em áreas 

protegidas de Rondônia - Grupo de Trabalho Amazônico” de 2007 temos um relatório da 

Polícia Militar de Rondônia, uma importante nova fonte de informações, onde há uma 

investigação sobre vendas de terras públicas no Estado por agentes privados organizados (não 

iremos identificar localidade por questões éticas). Dentro dos aspectos levantados, o relatório 

aponta a participação de pessoas na venda ilegal de terras na região, tendo como investigados 

pessoas pertencentes às classes: vereador eleito, advogado, líder local de movimento sem terra 

e membros da polícia civil, agindo de forma organizada, reforçando o indicado pela 

Procuradoria do MPF (MPF-RO, 2019). 

Enquanto acusados de serem os mandantes temos os seguintes agentes: fazendeiros, 

colonos, ex-vereadores (um destes já preso anteriormente por vender terras da União) e um 

vereador eleito. Foram encontrados também 15 madeireiras agindo de forma ilegal no 

município e o relatório conclui que há ne região quadrilha formada por políticos, madeireiros 

locais e grileiros profissionais que ameaçam a fiscalização com intuito de acabá-la e assim 

explorar de forma livre as riquezas naturais da região, mesmo sendo terras da União e de 

reservas ambientais. 

Do cenário acima é possível afirmar que as ações que impactam em TIs e Unidades de 

Conservação não são esporádicas e movidas unicamente pelo desejo de sobrevivência a partir 

do uso da terra e sim possuem organizações estruturadas que envolvem agentes privados e 

estatais na estruturação de tais ações. Doutro lado os documentos que aqui apresentamos 
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representam uma amostra que nos permite apontar tais relações e que o Estado, considerando 

sua rede maior de dados e informações, é conhecedor de tais ações criminosas. Os documentos 

de 1999 a 2019 que tivemos acesso apontam que tal cenário não enfraqueceu e que tais ações 

criminosas continuam a avançar sobre os povos e territórios indígenas.  

Em outro documento do GTA intitulado “Relatório de participação da sociedade civil 

nas audiências públicas de discussão da viabilidade das UHE do Rio Madeira - GTA” (2006) é 

relatado pelos autores que os “barrageiros”19 afirmaram que as ONGs são contra as barragens 

por defenderem interesses internacionais contra o desenvolvimento na Amazônia.  

Em situação posterior, os governadores do Acre e de Rondônia estiveram em audiência 

pública, afirmando que os cofres estão vazios e claramente apontaram “ou construímos as 

barragens ou não teremos desenvolvimento” - o discurso do desenvolvimento enquanto 

caminho inexorável e nos moldes das grandes obras infraestruturais, empregabilidade, 

modernização da selva amazônica e maior circulação de capital na região (obviamente 

concentrado a posteriori) foi amplamente utilizado por agentes sociais de diversas classes 

sociais e econômicas para justificar as usinas do Complexo do Madeira (ESCOBAR, 2011; 

ROSSATO, 2010; VERDUM, 2018). Tais discursos visam deixar claro que aqueles que se 

posicionam contra os empreendimentos estão na verdade contra o “desenvolvimento” da 

sociedade rondoniense/acreana.  

A presença do governador do Acre demonstra a escala regional deste impacto, desta 

pressão para a construção inexorável das UHE do Complexo do Madeira, utilizando-se do 

capital político para tal ação. As demais ações se desenvolvem na escala local, contando com o 

mesmo modus operandi de outras UHE pelo Brasil e da lógica da exploração dos recursos 

naturais do país (FEARNSIDE, 2006). 

No documento “Reunião entre povos indígenas Cinta Larga e Parecis entre FUNAI 

(Guajará Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião’ temos outro exemplo da 

presença do discurso de exploração capitalista das terras indígenas quando um Juiz Federal (não 

identificado neste trabalho por questões de ética em pesquisa) colocou em sua fala a necessidade 

de regularizar a exploração de recursos naturais em terras indígenas, acentuando o valor que os 

atravessadores ganham e que poderiam ser evitados (p.6) - assim sendo, entendemos que não 

vendo possibilidade de acabar com tal prática é, na percepção do mesmo mais viável oficializar 

a ação, se aproximando com o PL 191 de 2020 e o PL 490 de 2007 que, mesmo 

 
19 Termo atribuído para os apoiadores da construção das UHE do Complexo do Madeira.  
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inconstitucionais, são sempre repaginadas e reapresentadas para apreciação do Congresso e 

Senado, sendo um ataque recorrente aos direitos dos povos indígenas - em 2021 o PL 490 foi 

aprovado na CCJ por maioria de votos e agora corre nos demais trâmites (MPF-JIP, 2016). 

 

5.2.5 Desmatamento, invasões, garimpo e grilagem 

 

Esta categoria é aquela que representa a forma mais exploratória de utilização das 

terras pela exploração de recursos vegetais, minerais e da biodiversidade. Presente no processo 

de ocupação da Amazônia e Rondônia e ainda amplamente utilizado nos dias atuais como 

apontam documentos aqui analisados, mesmo quando existem recursos e formas de se explorar 

a região economicamente de outra forma (MORÁN, 1977; GTA, 2007; MOSER, 1997; 

VELDEN, 2010).  

O desmatamento é a forma primária de exploração das terras na maioria dos casos, é 

esta ação que abre o espaço para a grilagem, criação de gado, construção de pequenos 

empreendimentos, entrada e saída de invasores/caçadores/traficantes de animais, com maior 

eficácia, além da exploração ilegal da madeira, cujo espécies nobres se encontram cada vez 

mais distantes dos centros de processamento, tornando os territórios indígenas atrativos para 

esses criminosos já que ainda possuem suas florestas preservadas  e a presença de madeiras de 

grande valor econômico (SANTOS; KOZEL, 2018). Mesmo quando falamos de ações legais - 

como grandes empreendimentos - temos que partir do desmatamento como forma de ação que 

permite superar “as selvagens paisagens” é permitir que o concreto entre em ação, daí 

“modernizar” os territórios, extraindo-lhes a selvageria e o atraso e trazendo o avanço que o 

capitalismo e seu modo de ser existir permitem (MIGNOLO, 2007). 

É importante frisar a questão discursiva dessas práticas, compradas e vendidas por 

indivíduos com maior e menor capital social acumulado (debatido na categoria 2.4), que se 

materializam nas práticas violentas e de predação contra povos e territórios indígenas. Mesmo 

havendo a possibilidade de exploração de terras da União para aumento do agronegócio e 

exploração da madeira as terras indígenas se tornam um grande atrativo por estarem dentro da 

fronteira do capital agropecuário com várias benesses/facilidades para os exploradores ilegais 

como a existência de estradas para escoamento rápido e a real incapacidade dos órgãos de 

impedir tais ações (OLIVEIRA, 1998); como destacamos na categoria 2.1 deste capítulo.  

Desmatamento, invasões, garimpo e grilagem aparecem em diversos documentos 
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analisados nesta pesquisa. Iniciaremos com os dados do Imazon que nos permitirão analisar o 

avanço deste desmatamento sobre as terras indígenas e Unidades de Conservação em Rondônia 

(FONSECA et al., 2016, 2017, 2018ª, 2018b).  

O Instituto Imazon publicou quatro edições do relatório “Ameaça e Pressão de 

Desmatamento em áreas protegidas” nas datas: agosto de 2017 a julho de 2018, fevereiro a 

maio de 2018, agosto de 2015 a julho de 2016, que foram encontrados na rede mundial de 

computadores no site oficial do Instituto Imazon (FONSECA et al., 2016; 2017; 2018a; 2018b).  

Tais relatórios apontam dados fundamentais sobre a questão dos impactos sobre terras 

indígenas e outras unidades de conservação no Brasil como um todo. Iremos destacar destes 

relatórios os impactos em terras indígenas e unidades de conservação federal e estadual em 

Rondônia, quando presentes, considerando nosso recorte espacial e temporal, compreendendo 

que tais unidades de conservação compartilham espaços de preservação socioambiental e 

métodos de invasões/violências (SANTOS; MENDONÇA, 2016; SANTOS, 2018).  

Importante destacar a metodologia utilizada pela Imazon: que ameaça é quando há 

invasores ou ações externas até 10 km dos limites da terra indígena e pressão é quando há ação 

dentro da terra indígena que leva a destruição de patrimônio ou recursos naturais. Iremos 

apontar os dados por relatório.  

Relatório de Agosto de 2015 a Julho de 2016: A terra indigena Karipuna de Rondônia 

é apontada como a mais ameaçada (com 21 células de 10 km x 10 km, seguindo metodologia 

própria do relatório) do Brasil no período, a TI Igarapé Ribeirão está em 7º lugar com 9 células 

de ameaça. Com relação a pressão, a terra indígena Karipuna se encontra destacada como a 7ª 

mais impactada, com duas células de pressão, sendo as terras indígenas Sete de Setembro a 

segunda e a Parque do Aripuanã a quinta mais invadida e depredada do Brasil no ano do 

relatório, com sete e duas células de ameaça e pressão respectivamente (FONSECA et al., 

2016).  

Com relação às Unidades de Conservação (Federal e Estadual) os Parques Nacionais 

Federais Campos Amazônicos e Mapinguari de Rondônia se encontram em terceiro e quarto 

lugares no nível de ameaça. Já a nível Estadual temos, das dez com maior ameça seis de 

Rondônia, sendo elas: APA Rio Pardo (2º), PES de Guajará Mirim (3ª), RESEX Jaci Paraná 

(5º), RESEX Rio Preto Jacundá (6 º), PES Serra dos Reis (9º) e PES Corumbiara (10º).   

Relatório de Agosto de 2016 a Julho de 2017: Dentre as terras indígenas com maior 
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ameaça no Brasil, a Karipuna de Rondônia fica em segundo lugar com 10 células, a Kaxarari 

em quarto com 7 células, a Tenharim Marmelos em quinto com 7 células, a Vale do Jamari em 

sexto com 7 células e a Igarapé Ribeirão em oitavo com 5 células. Importante frisar que das 10 

terras mais ameaçadas, 5 estão dentro de Rondônia. Já com relação à pressão, temos a Uru Eu 

Wau Wau em segundo lugar com 5 células, a Karipuna em quarto com 4 células, a Sete de 

Setembro em sétimo com 2 células e a Kaxarari em nono com 1 célula, cabe destacar que das 

10 terras indígenas com maior índice de pressão do Brasil, quatro estão em Rondônia 

(FONSECA et al., 2017).  

Com relação às Unidades de Conservação Federais, a FLONA Bom Futuro aparece 

em nono com 7 células de ameaça, e com relação a pressão, a FLONA Bom Futuro aparece em 

sétimo com 4 células e REBIO Nascentes Serra do Cachimbo em oitavo com 3 células. Já nas 

UCs Estaduais, a RESEX Rio Preto Jacundá aparece em primeiro lugar com 13 células de 

ameaça, a PES Guajará Mirim em quinto com 7 células, a RESEX Jaci Paraná em oitavo com 

6 células. Já com relação à pressão, a FLOREX Rio Preto Jacundá possui 47 células de pressão 

ficando em segundo lugar no rank, a RESEX Jaci Paraná fica em terceiro com 25 células, em 

sétimo a RESEX Rio Preto Jacundá com 4 células e em décimo a RESEX Angelim com 3 

células.  

Relatório de Agosto de 2017 a Maio de 2018: No período do relatório destacamos com 

relação à ameaça as terras indígenas de Rondônia, Uru Eu Wau Wau com 36 células, sendo a 

mais ameaçada do Brasil, a Karipuna em quinto lugar com 19 células, a PI Aripuanã em sétimo 

com 17 células de ameaça. Com relação a pressão, a Karipuna aponta em quarto lugar com 11 

células de pressão, a Sete de Setembro em sexto com 7 células e a Uru Eu Wau Wau em nono 

com 5 células de pressão (FONSECA et al., 2018a).  

Com relação às UCs Federais, o Parna Mapinguari e Campos Amazônicos aparecem 

em terceiro e quinto lugar com 31 e 24 células de ameaça, com relação à pressão as UC federais 

de Rondônia não estão no ranking apresentado pelo relatório. Já nas UCs Estaduais, Rondônia 

possui três no ranking, sendo FLOREX Rio Preto Jacundá a mais ameaçada com 22 células, a 

APA Rio Preto em quinto com 15 células e a RESEX Jaci Paraná com 12 células. Com relação 

à pressão nas UCs Estaduais temos quatro das dez relatadas como as mais impactadas do estado 

de Rondônia, sendo: FLOREX Rio Preto Jacundá com 63 células de pressão em segundo lugar, 

RESEX Jaci Paraná com 26 células em terceiro lugar, APA Rio Pardo com 18 células em quarto 

lugar e a PES Guajará Mirim em sétimo lugar com 9 células.  
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Relatório de Fevereiro a Maio de 2018: Com relação a pressão, temos a TI Uru Eu wau 

wau de Rondônia como a que sofreu mais ameaça no recorte temporal do relatório, sendo 18 

células (a segunda terra indígena sofreu 10 células de ameaça), o Parque Indígena Aripuanã 

ficou em sétimo lugar com 6 células. Com relação à pressão em terras indígenas, a TI Karipuna 

fica em sétimo lugar com 1 célula de pressão analisada no período (FONSECA et al., 2018b). 

Ainda analisando as unidades de conservação federais e estaduais, não há UC federal 

em Rondônia nas 10 mais ameaçadas no ano do relatório, já com relação às pressão 

encontramos a FLONA Bom Futuro em décimo lugar com uma célula de ação dentro de seus 

limites. Já nas UCs Estaduais encontramos, quatro de Rondônia no rank de ameaças, sendo 

RESEX Rio Preto Jacundá (1º), RESEX Rio Cautário (2º), RESEX Jaci Paraná (3º) e a APA 

Rio Pardo (8º), a Rio Preto Jacundá aponta 10 células de ameaça. Quando falamos de pressão, 

a  FLOREX Rio Preto Jacundá fica em segundo lugar com 30 células, em terceiro a Jaci Paraná 

com 10 células, Rio Pardo em quinto com 5 células, Rio Cautário em oitavo com 3 células, a 

RESEX Rio Preto Jacundá em nono com 2 células e em décimo a PES de Guajará Mirim com 

2 células também.  

Frisamos que dentro do recorte temporal dos relatórios da IMAZON, assim como nos 

relatórios do CIMI e da CPT (analisados no primeiro capítulo desta tese) Rondônia se apresenta 

enquanto lugar de exceção de direitos fundamentais e realização de necropolíticas que se 

relacionam entre si, especialmente quando consideramos que o estado sempre desponta entre 

os com mais violência contra os povos indígenas (CIMI, 2008-2018), contra residentes no 

campo (CPT, 2008-2018) com terras despontando como as que mais sofrem pressão e ameaças 

de agentes externos em larga escala (FONSECA et al., 2016, 2018).  

Tais ações sociais realizadas em diferentes escalas, que se entrecruzam, e diferentes 

agentes de ação exploratória, que se relacionam e se organizam em maior ou menor 

complexidade, refletem sobre as existências das populações indígenas de Rondônia, assim 

como em seus territórios e mobilidades. Corroborando com os dados destacados, relatório de 

Ivaneide Bandeira Cardozo (2013) destaca (a partir de dados do INPE) que entre 1997 a 2012 

tivemos um índice de desmatamento dentro das Unidades de Conservação de 18% e dentro das 

TIs de 2%, corroborando com os estudos de Santos e Gomide (2015) onde adicionamos que 

desse percentual de exploração em terra indígena 1,7% se encontram nos entornos, podendo 

indicar que é ação exógena que causa tal desmatamento. 

Apesar de estarmos em diferentes momentos históricos das primeiras colonizações do 
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“norte amazônico”, a relação entre agentes do Estado e agentes privados jurídicos e físicos 

possibilitam a invasão de terras indígenas e a violação dos Direitos Fundamentais dos ali 

residentes com fala ideológica de que o progresso, a sustentabilidade (ou crescimento) 

econômico devem ser garantidos, incluindo ou não os povos indígenas - que, quando incluídos, 

são associados à necessidade de “civilizar-se”, ou seja, adotar nosso modelo econômico ou 

deixar a terra para o “bom uso” (MOSER, 1997; MIGUEL et al., 2016; TRUBILIANO, 2017). 

Não podemos esquecer que há ainda a fronteira do capital à ser expandida na Amazônia, objeto 

de disputa nas escalas nacionais e internacionais.   

Destacamos os dados das Unidades de Conservação em Rondônia por um motivo 

direto: a preservação ou exploração ilegal destas impactam diretamente nas terras indígenas de 

várias formas: a diminuição da matéria prima nas UCs leva à busca da predação em Terras 

Indígenas (madeira, peixe, minérios, caça, pasto), as UCs ligadas às TIs levariam ao aumento 

da diversidade graças aos corredores ecológicos, a ocupação ilegal humana nas fronteiras das 

terras indígenas e dentro das UCs potencializa as invasões e retiradas ilegais dentro das TIs, 

tudo isso potencializado por construção ilegal de estradas, assentamentos ilegais, apoio Estatal 

ou privado (SANTOS; GOMIDE, 2015). (Ações do INCRA e outros já relatados neste 

capítulo).  

Destacamos que as UCs Federais de Rondônia sofrem ameaça e são citadas nos 

rankings brasileiros, entretanto são as estaduais que sofrem ampla ameaça e pressão constantes, 

considerando que sempre há a presença de UCs estaduais no ranking, geralmente despontando 

em primeiro lugar. As unidades de conservação estaduais estão sendo depredadas com 

amplitude e voracidade (não encontrei outros adjetivos mais neutros) nos anos estudados - tais 

ações impactam diretamente sobre a população rondoniense como um todo e nas terras 

indígenas. Rondônia está sempre no ponto superior dos índices de desmatamento em todo o seu 

território de acordo com o Terra Brasilis/INPE (2021) como representa o mapa abaixo 

(FONSECA et al., 2015, 2018): 
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Figura 3 – Mapas de Taxas de Desmatamento Acumuladas 2008-2018 
 

Fonte: Terra Brasilis/INPE (2021).  

 

Continuamos nossa análise com o documento “Fiscalização Terra Indígena Karipuna, 

2001” onde a equipe fiscalizadora aponta que no terceiro dia foram encontrados pescadores e 

dois buracos de pesquisa de minérios (possivelmente ouro), extração de látex de seringueiras 

em estradas já antigas (com muito uso), demonstrando que a terra indígena já foi utilizada no 

passado para exploração ilegal (no caso da seringa) e agora continua sendo usada na prospecção 

de minérios para futura exploração, “garantindo” uma continuidade do processo exploratório 

ilegal na TI Karipuna (KANINDÉ, 2001).  

 No quinto dia de atividade da equipe, na linha 31, foi encontrado o primeiro 

acampamento de madeireiros, logo em seguida o segundo (32km de distância do primeiro) e no 

entorno - “bem próximo” - da terra indígena foi encontrado amplo maquinário de extração de 

madeira (“04 skids, 01 trator de esteira, carregadeiras, carretas tipo juliêta e vários caminhões 

trucados”), fora da terra indígena. 

Com relação aos agentes do impacto, precisamos reforçar a intersecção dos agentes 

locais - contratados ou não - com financiadores do impacto, ou com interessados na abertura de 

“picadas” (caminhos na mata) e estradas utilizando-se de maquinário pesado ou de ferramentas 

técnicas para viabilizar tais ações e mesmo que em sua maioria nossa tabela identifique apenas 

aquele que foi destacado pela equipe fiscalizadora, na nossa escala de análise há um avanço na 

discussão. 

Em relação à escala, cinco dos sete destacados ocorrem na escala local, devido serem 

elementos claramente destacados na terra indígena. Entretanto, os impactos “buracos de 

pesquisa de minério” são percebidos enquanto em escala nacional, devido ao próprio 

movimento de migração do ouro para espaços nacionais ou mesmo internacionais. A exploração 

de madeira ilegal e de outros recursos dentro da TI é algo relacionado a outros elementos - 

como a precarização dos órgãos fiscalizadores que teoricamente deveriam impedir a venda de 
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madeira ilegal, mas permitem o “esquentamento” das mesmas e a continuidade de sua venda 

(ADÁRIO; ÁVILA, 1999).  

No relatório da Fiscalização na Terra Indígena Karipuna é descrito uma denúncia de 

que os colonos da gleba Caracol (Br 364 Km 67 Linha 67 - Km 05, em Porto Velho, Rondônia) 

estariam invadindo a terra indígena. A equipe verificando in loco, descobre que os colonos não 

estavam invadindo a TI e foi relatado que tal denúncia foi feita apenas para expulsar os colonos 

e um grande fazendeiro pudesse se apropriar das terras, o que foi potencializado pela ação da 

FUNAI que, agindo de boa fé, teria sido utilizada em uma tentativa de intimidar os colonos que 

legalmente ocupam as terras. Há ainda a denúncia de que o recurso financeiro para a 

fiscalização foi gasto para intenções que não diretamente fazem parte do interesse dos indígenas 

e da FUNAI, mesmo que indiretamente a fiscalização tenha sido realizada sendo uma ação 

benéfica (KANINDÉ, 2000a).  

Ressaltamos que mesmo o grupo de colonos na Gleba Caracol ocupando a terra de 

forma legal, a equipe relatante aponta ainda que estão próximos demais à terra indígena, o que 

é potencialmente causador de impactos, devido a retirada de recursos de forma mais ostensiva 

(como explorar madeira) ou de forma esporádica (como caçar dentro da TI), além da 

possibilidade de contato hostil com o povo indígena. Quanto aos impactos e os agentes, 

concluímos que, como o relatório é sobre ações dentro da terra indígena, as escalas serão locais 

- invasores locais, fazendeiro com denúncia falsa local, colonos ocupando espaços limítrofes - 

e os impactos percebidos, inicialmente, por pessoas nesta escala.  

No documento “Relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e social 

do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari” a equipe fiscalizadora aponta que 

foram encontradas duas pessoas tirando madeira e abrindo picadas, associadas ao PAD 

Burareiro, área de litígio, ação semelhante relatada nos documentos sobre as TI Karipuna, 

Karitiana, Ribeirão Laje e outras. Sem apoio da força policial, a FUNAI apenas pôde convidar 

e escoltar os cidadãos para fora da terra indígena, sendo que mais adiante (coordenadas 

suprimidas) foi encontrado mais um carreador (KANINDÉ, 2011a). O PAD Burareiro é parte 

dos processos de colonização de Rondônia, onde o INCRA realizou a distribuição de lotes sem 

realizar estudos prévios, o que levou a invasões de terras indígenas e conflitos possessórios que 

se desenrolam até os dias atuais (MOSER, 1997; MIGUEL et al., 2016; SOUZA, 2012).  

Na linha C-05 foram encontrados vários carreadores, árvores já predadas e marcações 

de lotes no PAD Burareiro, os carreadores tinham várias ramificações e a pequena equipe não 

foi suficiente para realizar a fiscalização completa - demonstrando em mais um caso que os 
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recursos humanos disponíveis não são suficientes para atender as demandas dos povos 

indígenas de Rondônia, acentuando os riscos e as vulnerabilidades, aumentando a dimensão 

territorial e social dos impactos (KANINDÉ, 2011a). A sobreposição de áreas de ocupação e 

terras indígenas, mesmo que só existem nas práticas locais sem validade de Lei, levam à 

ocupações “justificadas”, o que potencializa a invasão das terras indígenas.  

O documento destaca em suas conclusões que a ausência de rondas de fiscalização nas 

regiões norte e sul da TI desde janeiro de 2011 deixa a região entregue aos invasores, que a 

fiscalização do relatório foi feita em um pequeno trecho e o funcionário pensa que isso é comum 

em toda a TI, houve informação da presença permanente de garimpeiros na aldeia São Luís, 

cuja forma e periodicidade das fiscalizações são incapazes de expulsar esse grupo de forma 

definitiva, associando as invasões e explorações ilegais ao fenômeno da precarização dos 

órgãos de fiscalização, especialmente a FUNAI. Importante abrirmos um espaço para o debate 

a partir do mapa do ISA sobre pressão mineral nas terras indígenas Karipuna e Karitiana (ISA, 

2021)20: 

 

Figura 4 – Mapa Pressão Mineral nas Terras Indígenas Karipuna e Karitiana 
 

Fonte: ISA (2021). 

 

O mapa acima demonstra que existe grande pressão pela exploração mineral nas terras 

indígenas. O interesse das empresas oficiais de realizar estudos e mineração impulsiona de 

forma indireta a pesquisa e lavra de minérios de forma ilegal dentro das terras indígenas. 

Importante frisar que não há área de amortecimento entre as terras indígenas e os espaços 

requeridos como estudo para exploração legal.  

 
20  Este e outros mapas do ISA podem ser construídos à partir das camadas de interesse e retirados de 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/  
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Esta permissividade legal demonstra que a precarização de nossas instituições e 

legislação, como por exemplo a não existência de normas específicas para áreas de amortização 

em terras indígenas, que mesmo após demarcadas não contam com estratégias de gestão e 

recursos diretamente orientados para tal proteção do entorno assim, as atividades exercidas no 

entorno refletem impactos dentro dos territórios e dos povo que ali habitam. A questão da 

pressão mineral e da não utilização de zonas de amortecimento pode ser aplicada tanto no 

licenciamento para desmatamento, quanto nos projetos de colonização, dentre outros 

(SANTOS; KOZEL, 2018).  

O documento “O crime organizado e o terrorismo ambiental em áreas protegidas de 

Rondônia - Grupo de Trabalho Amazônico” (2007) aponta que na TI Roosevelt a venda de 

madeira e o garimpo pela cooptação de lideranças indígenas soma-se aos gastos para controle 

de tal ação que, apesar de serem cifras voluptuosas, não têm resultados consideráveis.  

Na TI Uru Eu Wau Wau há constante invasão de madeireiros, grileiros, caçadores e 

pescadores, degradando rio e loteando a terra indígena e mesmo com uma reintegração de posse 

favorável aos indígenas em 2005, dois anos depois, a sentença ainda não foi executada, sem 

que os invasores fossem expulsos da região do PAD Burareiro.  

Neste ponto encontramos relações com os diversos documentos que versam sobre 

territórios e povos indígenas no que tange à sistemática invasão e à demora do poder público 

em agir, especialmente quando falamos em favor dos povos indígenas, ou quando falamos de 

órgãos que deveriam ser seus apoiadores. 

Nas terras indígenas do sudeste e sul de Rondônia (7 de setembro, Mequéns, Tubarão 

Latundê, Rio Branco, Aripuanã, Roosevelt e Igarapé Lourdes) temos extração ilegal de madeira, 

iniciada de forma ilegal e com contratos firmados com a FUNAI, na gestão Romero Jucá, com 

aliciamento das lideranças indígenas e pagamento irrisório pela madeira retirada, o documento 

do GTA (2007) afirma ainda que “há vários empresários e empresas especializadas em saquear 

recursos florestais de terras indígenas”.  

Corroborando com tais dados, o documento “Estudo socioeconômico sobre as terras 

indígenas situados na área de influência dos empreendimentos do Rio Madeira (UHEs Jirau e 

Santo Antônio” afirma que as pressões sobre as TI Ribeirão Lage se dão em todos os seus 

limites, sendo a última reserva de vegetação nativa da região - com espécies de árvores de alto 

valor comercial - as invasões para roubo são constantes e, apesar da FUNAI afirmar que exerce 

fiscalização sistemática nos limites, o que foi visto pela equipe e o que narram os indígenas é 

justamente o contrário, reforçando a relação entre agentes na causa-fonte destes impactos. Esses 
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últimos “lotes virgens” que se ocupam entre a TI Ribeirão Lage e a Karipuna são agora grandes 

alvos de invasores que adentram pela Linha D (LEÃO et al., 2005).  

Essas ações se desenrolam na escala local, envolvendo de forma bem característica 

autoridades e indivíduos de ação nas pequenas cidades do interior do estado de Rondônia. As 

organizações criminosas agem sobre as terras indígenas de Rondônia dando apoio - 

equipamentos, mapas, alimentação - para que a extração ilegal de madeira, biopirataria, estudos 

minerais e garimpos ilegais, ocupações e grilagem, sejam desenvolvidos com eficácia (MPF-

RO, 2019).  

Na carta formalizada pela Associação do Povo Indígena (2013) e remontando ao 

processo de ocupação do Estado e demarcação de suas terras, apontam que “dezenas de planos 

de manejos foram aprovados para extração de madeira incidindo sobre estes territórios que 

reivindicamos, limpando a floresta”, tudo isso ocorrendo antes mesmo da terra ter sido 

devidamente demarcada e reconhecido o direito da população garantido na Constituição 

Federal.  

Em uma leitura fria, sem revisar os processos históricos descritos por Moser (1997), 

Velder (2010) e Medeiros (2018) e sem perspectiva da dinâmica da utilização ilegal de terras 

no Estado, pode-se afirmar que o fato da frase estar conjugada no passado pode significar que 

tais práticas não existem mais, entretanto, os autores aqui analisados e documentos lidos 

apontam que as ações de exploração, ocupação (fomentada pelo Estado ou não) e a realização 

de novos empreendimentos renovam ciclos de exploração de recursos de forma ilícita nas terras 

indígenas - tendo como exemplos citados pelos Karitiana a BR 364 e as Usinas do Madeira - 

além dos já costumeiros ciclos econômicos do Estado e antigo Território Federal.  

A imagem 01 “Hectares desmatados por ano na terra indígena Karitiana 2001-2019” 

define que os dois maiores índices de desmatamento na TI Karitiana dentro do recorte temporal 

do gráfico foram os anos de 2012 e 2013, dentro do período de construção das UHE e que 

diminuiu, posteriormente, com início da produção energética e gradual esvaziamento dos 

canteiros de obra a força de desmatamento no território.  
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Gráfico 6 – Hectares desmatados por ano na Terra Indígena Karitiana 2001-2019 

 

Fonte: INPE/ISA (2021).  

 

Tais ações - tanto da morosidade da demarcação, distribuição de permissões de 

exploração de madeira, quanto explorações ilegais diretas - são realizados com apoio em 

diversas escalas, tanto no local quanto na nacional (CIMI, 2018), incluindo os relatados:  

 

A ofensiva contra a demarcação desta nossa terra, onde fica a aldeia Byjyty osop aky 

em 2011 sofreu ataques de políticos, como do atual presidente da Frente Parlamentar 

do Agronegócio deputado Moreira Mendes e de um ex-governador e atual senador 

Valdir Raupp, conjuntamente com mais parlamentares e a prefeitura do município de 

Candeias do Jamari (ambos de RO), que entraram com Mandado de Segurança (TRF 

1ª. região Processo Nº 53580-76.2011.4.01.3400) (APK, 2013). 
 

Assim, podemos destacar que as pressões sobre os povos indígenas e seus territórios 

ocorrem em diversas frentes e com envolvimento de diversos agentes sociais e escalas de 

atuação. A presença constante, rompendo os diferentes momentos históricos, da violência 

contra os povos e seus territórios remonta a um modelo de ocupação, desenvolvimento, 

economia e forma de se organizar que é necropolítico e Gore, chegará ao seu objetivo partindo 

da violência sistemática direta e indireta (MENDOZA SÁNCHEZ, 2018; MBEMBE, 2016).  

Sobre a questão da madeira e grandes empreendimentos, o que analisamos deste 

cenário é que a construção da UHE aumentou o processo de extração ilegal de madeira na terra 

indígena Karipuna, ao contrário de diminui-la, como propõe seu componente indígena do PBA 

(FONSECA et al., 2017). O Procurador Daniel Lobo (MPF-RO, 2019) aponta como “estranha 
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coincidência” o esvaziamento do posto indígena, justamente na época do verão amazônico, 

continua o documento, afirmando que a ocupação da terra indígena Karipuna está ocorrendo 

pelo sistema de loteamento, principalmente em sua parte ocidental, cita ainda o relatório da 

IMAZON de 2017 já analisado nesta tese.  

A imagem abaixo apresenta o aumento do desmatamento na Terra Indígena Karipuna 

de forma exponencial nos períodos durante a construção e após, com operação da UHE, onde é 

percebido aumento drástico do desmatamento na localidade, corroborando com os dados do 

IMAZON (FONSECA et al., 2017, 2018a, 2018b) e do MPF-RO (2019):  

 

Gráfico 7 – Hectares desmatados por ano na Terra Indígena Karipuna 2001-2019 

 

Fonte: INPE/ISA (2021). 

 

Aponta o Pedido de Tutela que a madeira que transita livremente pelas estradas de 

Rondônia, retiradas de terras indígenas e outras unidades de conservação, estariam sendo 

“esquentadas” pelos planos de manejos emitidos pela SEDAM-RO, o que é ratificado pelo 

procurador Daniel Lobo, denunciando a criação de planos de manejo em terras indígenas (MPF-

RO, 2019).  

Na página 2087, o processo cita a fala do procurador Daniel Lobo, quando este afirma 

que a liberdade de ação dos madeireiros, garimpeiros ilegais e posseiros está pautada em uma 

“perigosa organização criminosa”, com a utilização de olheiros munidos de radioamadores para 

avisar sobre a fiscalização (MPF-RO, 2019). Tal afirmação nos diz que as ações e suas escalas 
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de impacto não são fonte do acaso e sim, dizendo novamente, fruto de uma organização 

criminosa que mescla agentes públicos e privados com a intenção de explorar ilegalmente as 

terras indígenas e outras unidades de conservação. 

O avanço do desmatamento dentro e no entorno das terras indígenas aqui estudadas 

(Karitiana, Karipuna) e a Reserva Indígena Cassupá-Salamãi cresce gradualmente 21 , 

acompanhando os índices de desmatamento do município de Porto Velho, Rondônia.  

 

 

Figura 5 – Mapa do Incremento do Desmatamento 2008-2020  
 

Fonte: Terra Brasilis, (2021)22.  

 

No mapa acima (Imagem XX) temos a dimensão do avanço do desmatamento sobre 

as terras indígenas aqui estudadas. Destacado em amarelo temos todo o desmatamento realizado 

até o ano de 2007, em seguida temos uma escala de cores que sinalizam o avanço de 2008 a 

2020. É claro que o mapa acima apresenta que o desmatamento avança de forma direta sobre 

os limites e dentro das terras indígenas e as narrativas coletadas dos documentos aqui 

analisados. A pressão no entorno das terras indígenas se refletem em violências em todas as 

escalas e por uma variada gama de agentes.  

 

 

 

 

 

 
21 Para uma experiência visual de tal ação acesse o link https://earthengine.google.com/timelapse#v=-9.81781,-

64.07389,7.199,latLng&t=3.51&ps=25&bt=19840101&et=20201231&startDwell=0&endDwell=0  
22 O mapa pode ser visto em maior escala e manipulado em http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/map/deforestation?hl=pt-br  
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Figura 6 – Incremento do desmatamento Terras Indígenas Karipuna e Karitiana 
 

Fonte: INPE/Terra Brasilis (2021)23. 

 

 

5.2.6 Estradas e Rodovias 

 

A questão das estradas e rodovias perpassa a ocupação da Amazônia até os dias atuais. 

Os grandes empreendimentos rodoviários são marcados pela história do desbravamento da 

Amazônia e sua “civilização”, sendo essas estruturas fundamentais para a integralização da 

Amazônia à parte desenvolvida/moderna do mundo, e sua modernização tem como subprodutos 

a dominação dos sujeitos e territórios à lógica do capital enquanto motor do trem para o “novo 

mundo” do progresso (MORAN, 1977; MIGNOLO, 2017). Esses grandes projetos, como a BR 

364 causam impactos em larga escala às populações indígenas: tal como a intensificação do 

contato (geralmente violento), valorização de terras no entorno, cooptação violenta, dentre 

outros, ao passo que, em decorrência destes surgem projetos menores, estradas vicinais, legais 

e ilegais, que constituem formas de contato, que desenvolvem os impactos em diversas formas 

(MORAN, 1977; MOSER, 1995). 

A própria BR-364 que corta o Estado é apontada como contexto de contato 

intensificado e de violência por Chicoepab Surui (2013), o qual afirma que a BR 364 reduziu 

as terras de seus ancestrais e sua população, atingida pelas doenças dos não-índios, que o 

entorno da TI Sete de Setembro foi desmatada por fazendeiros, pequenos colonos e madeireiros 

que vieram para Rondônia na década de 70 do século XX e que tais agressões não se encerraram 

 
23 Os dados podem ser melhor visualizados e manipulados em 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments  
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(SURUÍ, 2013).  

A Associação do Povo Indígena Karitiana (2013) em sua carta contra as UHE do 

Complexo do Madeira comparam as usinas a repetição da “grande noite” que se deu a partir da 

construção da rodovia federal, temendo um novo etnocídio. 

Uma estrada, legal ou ilegal, constitui forma de se movimentar mais rapidamente entre 

territórios indígenas e outros espaços, o que pode ser visto como algo positivo e mesmo 

desejado pelas populações e servir, ao mesmo tempo, de reforço para ações negativas e 

violentas dentro do território (APK, 2013). Caçadores, biopiratas, madeireiros, invasores, 

dentre outros agentes causadores de impacto podem se deslocar de forma mais efetiva, evitando 

assim fiscalizações. A presente categoria permeia essas discussões dos impactos causados por 

rodovias e estradas, legais e ilegais, nas terras indígenas de Rondônia.  

Iniciaremos com os documentos “Plano de Controle Ambiental BR 429/RO - volume 

2” (DNIT, 2008) e “Estudos de impacto dos povos indígenas ao longo da BR 429 - trecho 

Alvorada do Oeste, Costa Marques (RO)” que versam sobre impactos de empreendimentos de 

construção e reforma de rodovias federais. Nos tópicos de discussão aproveitamos para debater 

a relação entre estradas e impactos em terras indígenas (CRUZ, 2008).  

O Plano de Controle Ambiental BR 429/RO - volume 2 aponta diversos impactos nas 

populações indígenas e não indígenas, dentre ruídos, aumento do trânsito e contato 

intensificado, sendo esses impactos dimensionados na escala local. E mesmo o documento 

reconhecendo impactos graves, as respostas (medidas) apresentadas pelos especialistas são 

generalistas, quando apresentadas no quadro geral, não contendo elementos de mitigação 

efetiva - apenas apontando que os impactos são reais, o que não deveria ser objetivo de um 

plano de controle ambiental (DNIT, 2008).  

Aponta, ainda, que no ano de 2007 foi realizada reunião entre DNIT e FUNAI para 

tratativas legais e foi solicitado pelo órgão indigenista diagnóstico etnoambiental por parte da 

construtora, cujo resultado é o documento analisado (DNIT, 2008). 

Dissertam os especialistas que historicamente em Rondônia a BR 429 impactou em 

cinco terras indígenas e mais cinco territórios de indígenas isolados, além de três terras em 

processo demarcatório, sendo reconhecidos os impactos diretos (DNIT, 2008). As terras 

indígenas englobadas no estudo etnoambiental da rodovia são: Uru Eu Wau Wau (a menos de 

2,5km da Rodovia), Rio Muqui (faz limite direto), Rio Cautário (3,6 km da rodovia), Rio 

Branco (15 km da rodovia) e Massaco (54 km da rodovia). 

No documento é descrito que no processo de contato do Estado com os indígenas da 
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Uru Eu Wau Wau “com a abertura da BR 364, ressurgiram os conflitos com invasões de 

garimpeiros e de mineradoras na região do Rio Jamari, Cautário e Pacaás Novos e na serra dos 

Uopiane” (DNIT, 2008). A construção de rodovias, tal como ocorreu com a BR 364, valoriza 

terrenos em seu traçado, ampliando a grilagem e o desenvolvimento de estradas limítrofes que 

eventualmente impactam nas terras indígenas, tal como apontam os indígenas Karitianas em 

sua carta denunciando a situação das UHE do Complexo do Madeira (APK, 2013).  

Destacamos aqui uma inter-relação forte entre agentes privados e o Estado no aumento 

de impactos para as populações indígenas a partir de rodovias: a BR 421 (ao norte da TI Uru 

Eu Wau Wau) foi aberta por madeireiros e mineradores, e mesmo sendo interditada em 1978 

por Apoena Meireles, devido os massacres, nos anos 80 do século XX foi continuada sua 

abertura pelos agentes privados e regularizada, posteriormente, pelo DER, sendo esse um 

impacto categorizado na escala regional, devido às ramificações não oficiais que tais estradas 

oficiais permitem (DNIT, 2008).  

Na década de 70 do século XX os conflitos recrudesceram, graças aos assentamentos 

de colonos pelo INCRA, na década de 80. O Projeto de Assentamento Burareiro é o causador 

de conflitos e mortes na região - os impactos secundários deste programa continuam a alcançar 

a terra indígena no ano da escrita do Plano de Controleanalisado e foi formador do município 

de Montenegro, que junto com o município de Campo Novo de Rondônia são as maiores forças 

motrizes de impacto sobre as terras indígenas da região (DNIT, 2008: MOSER, 1997).  

O relatório aponta como impactos da pavimentação da BR: desmatamento na faixa de 

domínio, resíduos e efluentes dos canteiros e alojamentos, poluição das águas superficiais, 

possíveis atropelamentos de indígenas isolados, alteração do ambiente de isolados, aumento da 

pressão sobre os recursos vegetais, caça e pesca, aumento do risco de retorno de invasores para 

grilagem de terras e alto risco de contato de isolados com não indígenas (CRUZ, 2008). 

Concluem ainda que a pavimentação da BR 429 aumentará as pressões já 

historicamente existentes sobre todas as terras indígenas, ampliando ainda mais a questão das 

violências existentes. 

Outro dado importante para pensarmos agentes de impacto e resistência é o 

apontamento feito pelos autores do documento de que a assistência aos Uru Eu Wau Wau é 

realizada pela FUNAI, por organizações não governamentais e por entidades religiosas, sendo 

esses agentes que atuam em favor do povo indicado (CRUZ, 2008).  

Na BR 429, tanto no documento analisado quanto no histórico apresentado, 

percebemos que estruturas locais (como economias de municípios inteiros) beneficiam-se da 
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ação dentro das terras indígenas e tais empreendimentos ampliam as vulnerabilidades de 

territórios e povos já extremamente vulneráveis.  

Cabe frisar que nos documentos de fiscalização em terras indígenas foram encontradas 

citações de estradas abertas por invasores ilegais e que o Ministério Público Federal aponta que, 

além do trânsito nas estradas clandestinas, a madeira circula livremente nas rodovias do Estado 

(KANINDÉ, 2001, 2000a, 2000b; MPF-RO, 2019).  

 

5.2.7 Empreendimentos Hidrelétricos 

 

Esta pesquisa iniciou-se com a ideia de estudar o impacto das UHE do Complexo do 

Madeira dentro das terras indígenas Karipuna e Karitiana e na reserva indígena 

Cassupá/Salamãi. Entretanto já no primeiro ano do doutoramento, com a revisão do projeto 

inicial junto ao orientador e no trabalho de campo, tornou-se necessário realizar uma análise 

dos impactos em categorias diferentes, visando compreender a complexidade desses processos, 

partindo de seus agentes e escalas, rompendo com a estrutura localista de análise de impactos 

(BRANDÃO, 2012).  

Mesmo com a necessidade de ampliar nosso escopo, as UHE aparecem de forma 

recorrente nos documentos levantados e publicações lidas, sendo necessário organizar uma 

categoria específica de análise para os empreendimentos hidrelétricos, juntando as UHE com 

as PCHs - que possuem menor concentração na região de estudo, Porto Velho, mas sendo 

presentes em alguns recortes documentais.  

As UHE causam impactos decorrentes de seu estudo, planejamento, construção e 

atuação na região, de forma direta e indireta, já as PCHs causam danos decorrentes 

principalmente de sua atuação direta no represamento do leito do corpo d'água. Nesta categoria 

iremos analisar os dados referentes à atuação desses empreendimentos e seus impactos em terras 

e povos indígenas de Rondônia, considerando nosso recorte temporal (que não permitiu o 

aparecimento de documentos sobre a UHE Samuel no corpus total, por exemplo) e o recorte 

espacial.  

No documento Áreas protegidas de Rondônia é apontada a existência de PCHs 

impactando em diversas terras indígenas de Rondônia, concluindo que as formas mais 

normalmente presentes de impacto são: PCH impactando dentro da TI, Conflitos com 

pecuaristas, Litígio com o INCRA e Conflito com grupos políticos (CARDOZO, 2013). 
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Sobre as PCHs, o site Ecodebate reproduziu nota do MPF24 onde o órgão reafirma os 

impactos da construção de diversas PCHs dentro do mesmo rio ou bacias. Ao passo que uma 

PCH tem o processo de licenciamento facilitado devido seu menor impacto ambiental que as 

UHEs, é identificado que várias PCHs acumuladas causam impactos de dimensões maiores 

quando aglomeradas. Assim, é preciso repensar a estrutura de licenciamento desses 

empreendimentos e mais, analisar o fato de que suas disposições incidem sobre propriedades 

privadas rurais, o que dificulta sua fiscalização constante. O conjunto de PCHs apontada no 

documento é de propriedade de um poderoso político do Estado, o que aumenta ainda mais a 

dificuldade de fiscalização.  

O documento “Relatório de participação da sociedade civil nas audiências públicas de 

discussão da viabilidade das UHE do Rio Madeira - GTA” de 2006 relata violações dos direitos 

fundamentais durante o processo de consulta nas audiências públicas das UHE do complexo do 

Madeira, de onde destacamos alguns dados: na audiência de Abunã e Mutum Paraná, que a 

empresa tornou disponível transporte para os moradores e cujo aparato policial, nunca visto na 

região (polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e comando de operações especiais), 

expressou uma força simbólica, que tinha como objetivo mostrar que a construção era inevitável 

e barrar eventuais resistências já em seu início.  

Relembrando os aparelhos repressivos de Estado de Althusser (1985), que só entram 

em ação quando os aparelhos ideológicos não conseguem convencer e persuadir, as audiências 

marcadas por policiais vigilantes deixam claro, nessa perspectiva sociológica, que a intenção é 

tornar material o empreendimento, independentemente das perspectivas dos atores atingidos.  

A partir da ação desses aparelhos - repressivos e ideológicos - não houve participação 

ativa, apenas assinatura de lista de presença, é isso que o consórcio UHE entendeu enquanto 

participação, denuncia o GTA. Em Abunã não foi feita nenhuma pergunta por parte da 

comunidade, nesta audiência também foi aventada a possibilidade da existência de indígenas 

isolados na região da construção, o que foi comprovado posteriormente. Nas audiências, os 

impactos socioambientais não foram colocados claramente para a população. 

Salientamos também que nas leituras de documentos tal procedimento de escuta 

passiva, ou seja, sem ação real dos envolvidos foi realizada também junto aos povos indígenas, 

como demonstra o documento “PA 1.31.000.001373/2019-94” do Ministério Público Federal 

(MPF-RO, 2013), analisado a seguir neste capítulo.  

 
24 Saiba mais em https://www.ecodebate.com.br/2011/06/29/conjunto-de-pequenas-centrais-hidreletricas-pchs-prejudica-

indios-e-meio-ambiente-em-rondonia/ 
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Outro fato narrado, agora pela Associação do Povo Indígena Karitiana (2013) é que 

quando FURNAS e Odebrecht começaram a fazer os estudos prévios para a construção, 

tentaram “de todo jeito conseguir nosso apoio e a nos enganar”, levando inclusive a atritos 

internos na comunidade, pois alguns indígenas que eram contra se tornaram a favor e essa 

influência dos construtores foi desenvolvida com anuência da FUNAI.  

Os Karitiana, (2013) Continuam a redação da carta, afirmando que foram muitas 

reuniões na comunidade para convencer os indígenas a não se posicionarem contrários aos 

empreendimentos e mesmo com consciência de parte do povo de que eles tinham todos os 

motivos para serem contra, as reuniões continuavam com intenção de convencimento - aqui 

ainda atuando os aparelhos ideológicos de Estado (ALTHUSSER, 1985) - e mesmo com 

dissidências de pensamento, os Karitiana discordaram ao saber que “nossa terra está no que eles 

chamam de influência indireta, mas discordamos porque o principal igarapé Sapoti que corta 

nossa terra sofre influências das cheias do rio Madeira” e com o lago do mesmo ficando sempre 

cheio, haverá aumento dos casos de malária, coisa que normalmente só acontece no período da 

cheia, será o ano todo, “igarapé sempre cheio, malária o ano inteiro” (APK, 2013). 

Sobre a questão da consulta, além do convencimento e de reuniões construídas para 

participação passiva dos indígenas, foram realizadas mudanças em projetos de compensação, 

sem que a comunidade fosse ouvida, mas com anuência da FUNAI, citando o projeto da 

construção do posto de vigilância que “inicialmente apresentada à comunidade, foi orçado em 

360 mil reais, mas tomamos conhecimento que o projeto foi reajustado e gasto mais 400 mil, 

com anuência da Funai e sem passar pela decisão da comunidade” (APK, 2013).  

As violências relatadas pelos Karitiana são vividas por indígenas isolados de outras 

formas.  No documento “Relatório da expedição estação ecológica Mujica Nava/Serra dos 3 

irmãos - levantamento da área de ocupação de índios isolados” onde foi feita de presença e 

condições de indígenas isolados na região Mujica Va e Serra dos 3 Irmãos (Lábrea, distrito de 

Porto Velho), onde é apontado pela equipe que com a construção das UHE do Complexo do 

Madeira a região vem sofrendo pressão de invasores que fazem picadas e demarcam fazendas 

na região, dentre eles identificados garimpeiros ilegais - que ao serem entrevistados apontam já 

terem visto pelo menos 08 indígenas isolados na região (FUNAI, 2009). 

Sobre a UHE Jirau e sua construção, é apontado que o seu barulho tem espantado e 

modificado a área de perambulação dos isolados, aumentando o risco de contato com não 

indígenas. A equipe encontrou garimpos ilegais desativados e ativos dentro e fora do Parque 

Nacional Mapinguari ou na zona de amortecimento e há a presença, dentro do Parque, de três 
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grandes picadas topográficas, ou seja, sinais da ação planejada de ocupação ilegal.  

Sobre o momento pré UHE, aponta o relatório da FUNAI (2009) que há aumento de 

pressão de políticos e de invasores para que seja revogada a Lei de Criação da Floresta Nacional 

do Bom Futuro25, criada pelo decreto 96.188 de 1988. A FLONA Bom Futuro incide na Terra 

Indígena Karitiana em aproximadamente 35.385 ha e mesmo com documentação do presidente 

da FUNAI sobre o tema enviado ao Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), não houve decreto de alteração e a floresta nacional foi demarcada mesmo 

assim. Tal demarcação desta forma cria instabilidade jurídica e de atuação dos órgãos de 

proteção, aumentando as vulnerabilidades.  

Ainda destaca o documento que na parte Norte e Leste da TI Karitiana “há dois 

projetos fundiários do INCRA (TD São Sebastião e ATP do loteamento da Bacia Leiteira)” 

sendo esta uma área reivindicada como tradicional pelos Karitiana, que é fruto de disputas já 

destacadas em textos tanto pelos indígenas Karitiana, (2013) quanto pela pesquisadora Adriana 

Medeiros (2018) e FUNAI (2009).  

São nossas conclusões da leitura do documento: os especialistas apontaram que a 

construção das UHEs levariam a outros investimentos na região e que quando falamos em uma 

área de expansão da fronteira do capital, significa que teremos repetição e/ou intensificação de 

elementos (impactos, violências) já elencados na análise dos demais documentos, sendo que, 

mesmo no período de realização dos estudos de viabilidade das UHE, já há aumento 

populacional na cidade de Jaci Paraná e especulação imobiliária na cidade, em Porto Velho e 

aumento dos preços de bens e serviços, o que tende a aumentar a pressão sobre as terras 

indígenas próximas, como a Karitiana, que está a 93 quilômetros da obra, sendo uma das 

possibilidades: 

 

Aumento do número de empresas ligadas ao setor madeireiro e minerador na região, 

em função da diminuição do “custo oportunidade” para sua instalação (energia mais 

barata, mais estradas oficiais e endógenas, hidrovia etc.) e, consequentemente, 

propiciando o incremento do assédio às florestas e jazidas localizadas nas TIs situadas 

na área de influência dos empreendimentos, é também o aumento da poluição dos 

igarapés que servem as aldeias, afetando além disso a oferta de pescado nas aldeias 

(LEÃO et al., 2005, p. 99) 
 

Percebemos então que há aumento da pressão e dos riscos causados contra os povos 

indígenas, mesmo antes de qualquer tratativa oficial com essas populações, sendo esses 

impactos percebidos pelas populações, pesquisadores e agentes fiscalizadores (FUNAI, 2009; 

 
25 O que foi realizado em 2010 -  https://uc.socioambiental.org/pt-br/noticia/88279 
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APK, 2013; MEDEIROS, 2018).  

Em outro documento, “Projeto Madeira Santo Antônio - A qualidade dos Estudos 

Ambientais frente à leitura inconsistente da IRN”, há um debate entre a Madeira Energia Santo 

Antônio e a ONG International Rivers Network. O primeiro ponto colocado pela IRN: que a 

proposta da MESA deveria ser baseada em impactos que justificassem sua ação de divisão da 

responsabilidade. A MESA afirma que a distribuição de responsabilidade entre as empresas dos 

consórcios não põe em risco os resultados dos programas apresentados à FUNAI e auditados 

pelo TCU. No processo de revisão, aponta MESA (2008), que os Kaxarari e isolados da margem 

direita do Madeira foram incluídos nos programas (MESA 2008). 

A IRN aponta que não houve participação indígena, ao passo que a MESA responde: 

que realizou diversas reuniões com a população que vive na TI Karitiana, Karipuna, afirma 

também que os diálogos não terão prazo apenas de seis meses, sendo os seis meses para as ações 

prioritárias. Importante frisar que a Associação do Povo Indígena Karitiana (2013) aponta que 

não houve diálogo, concordando com a IRN e com o relatório da Dhesca Brasil (2011).  

Afirma a MESA que não haverá conflito dentro da TI Karitiana, visto que todos os 

residentes serão considerados no programa e mais uma vez os Karitiana descrevem em carta 

coletiva que o que ocorreu foi justamente o que a IRN apontou, conflitos e separação entre os 

indígenas (APK, 2013; MEDEIROS, 2018).  

O relatório do IRN aponta para a necessidade de metodologia de inclusão de mulheres, 

crianças, jovens e idosos no processo participativo, a MESA (2008) responde que o programa 

assegura a participação de todas as faixas etárias - o consórcio construtor não detalha como, 

nem inclui em sua resposta a questão de gênero (mulheres), ficando uma “não resposta” sobre 

o tema. 

Sobre a integridade da terra indígena Karipuna: afirma que a preocupação da ONG 

sobre a possibilidade de entrada de trabalhadores na TI Karipuna é irreal, pois: haverá código 

de conduta rígido para ser seguido pelos trabalhadores e mesmo que eles resolvessem ir até a 

TI, deveriam trilhar 80 km de barco, balsa, estrada e de caminhada, podendo levar de 4 a 12 

horas para se chegar na TI (MESA, 2008), sobre este impacto não conseguimos inferir se houve 

mesmo invasão de trabalhadores da UHE, visto que, se os mesmos realizassem tais ações, não 

se apresentariam com tal relação com a empresa, não aparecendo tal relação em nossos 

documentos analisados.  

Analisando o documento “Ação civil pública 2007.41.00.001160-0” do MPF-RO de 

2007, temos descritas mais algumas formas desta relação Estado, povos indígenas e grandes 
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empreendimentos. O documento tem como objetivo a anulação do licenciamento ambiental 

(UHE Santo Antônio - Linhas de Transmissão) devido às diversas irregularidades nele 

encontradas, dentre as quais iremos destacar as questões do componente indígena (MPF-RO, 

2007): 

 

a) O IBAMA não pediu estudos dos impactos das linhas de transmissão, que não 

foram realizadas com discussão com a sociedade rondoniense; 

b) O empreendedor FURNAS invoca uma Lei (10.848 e Decreto 5163, ambos de 

2004) na tentativa de ser dispensado do EIA RIMA, mas o MPF afirma que as mesmas não 

dispensam de estudos, indicando a Resolução 01/86 do CONAMA como Lei basilar de tais 

empreendimentos; 

c) O estudo de impactos não fez qualquer análise sobre os impactos do 

empreendimento sobre os usos e costumes das populações indígenas, fez apenas uma 

radiografia das etnias, não dissertando sobre o impacto do empreendimento nos modos de vida 

dos indígenas; 

d) Concordando com outros documentos já analisados - tese de Adriana Medeiros 

(2018), carta do Povo Karitiana (APK, 2013), relatório da DHESCA Brasil (2011) - afirma que 

não foi feita oitiva com indígenas e ribeirinhos.  

e) O EIA aponta os Karitiana, Karipuna, Lage, Ribeirão, Uru Eu Wau Wau e Rio 

Negro enquanto impactados pelas UHE, entretanto o inquérito civil 1.31.000.000021/2008-88 

aponta que outras etnias impactadas sequer foram citadas - como os Cassupá/Salamãi e 

isolados; 

f) Não houve estudo antropológico específico para analisar impactos - sendo uma 

revisão histórica e do contato das etnias o trabalho que foi desenvolvido, se limitando a “os 

primeiros contatos com a civilização branca, a população, a situação fundiária de suas terras, 

os meios de subsistência e renda, e as condições de saúde, educação, etc” - sem tal estudo 

antropológico há constraste com a proteção outorgada pela CF 1988.  

g) Nos estudos do componente indígena não foram feitas análises sobre a influência 

dos empreendimentos sobre os usos e costumes indígenas, pressão antrópica decorrente dos 

processos migratórios, diminuição e possível extinção, de espécies de peixes, proliferação de 

diversas doenças e aproximação de silvícolas dos limites demarcatórios das TI.  

 

O documento já em vias de seu encerramento cita ainda importante decisão do TRF 
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(1a Região) sobre a questão indígena em Belo Monte: que os impactos imediatos incidirão sobre 

os povos indígenas de forma sistêmica através do reassentamento, alagamento de roças e 

aldeias, além disto “A área da UHE será submetida a pressões migratórias, grilagem, ocupações 

clandestinas, garimpagem e extração de madeira”. Conclui-se que é fundamental a prévia da 

oitiva das comunidades afetadas pelo empreendimento, assim como realização de estudos 

antropológicos relativos aos impactos diretos e indiretos nas comunidades indígenas e seus 

respectivos territórios.  

Sobre os agentes e suas escalas, é grave a acusação de que o IBAMA não pediu o 

estudo de impactos, dificultando a capacidade de mensuração de danos reais aos povos 

indígenas e outros atingidos, e até mesmo da consolidação de ações de mitigação e 

compensação. Com relação aos impactos atribuídos ao Consórcio Construtor temos a não 

realização de oitiva com indígenas, a não elaboração de estudo antropológico e o impacto nos 

costumes indígenas foram ignorados, apontando que são graves os impactos secundários 

resultantes desta primeira ação. Consolidando as reflexões do documento, impactos e agentes, 

podemos afirmar que são grandes os impactos iniciais e os que ocorrerão a seguir, mais variados 

ainda (VERDUM, 2006).  

Sobre os estudos ambientais em terras indígenas, analisaremos agora “Revisão do 

Projeto Básico Ambiental Componente indígena - Área de influência UHE Santo Antônio 

povos indígenas Karitiana e Karipuna RO- Brasil” de 2013 que foi encontrado na rede mundial 

de computadores 26  ao buscar notícias sobre o PBA componente indígena das UHE do 

Complexo do Madeira. O documento apresenta propostas de programas e subprogramas que 

serão desenvolvidos para mitigar impactos nas TI Karipuna e Karitiana e destaca enquanto 

impactos decorrentes do empreendimento UHE Santo Antonio em sinergia com outros 

empreendimentos e fenômenos os seguintes pontos: intensificação da exploração de recursos 

naturais na região do entorno das terras, pressão sobre as terras; modificação da oferta de caça, 

pesca, produtos de extração vegetal, aumento de riscos ambientais (desmatamento, 

contaminação ambiental, incêndios florestais, entre outros), intensificação da fragmentação de 

ambientes naturais, pressão global e acumulativa nas áreas ocupadas por indígenas; insegurança 

dos indígenas com relação às dimensões do impacto para gerações atuais e futuras e aumento 

populacional no entorno das TIs, impactos já apontados nesta tese. 

O primeiro programa apontado pela Santo Antônio Energia (2012) é o de produção e 

 
26 Acessado em https://biblioteca.trabalhoindigenista.org.br/wp-

content/uploads/sites/5/2018/06/MadeiraDiagnosticoPovosIndigenas.pdf  
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sustentabilidade, tendo como subprogramas, o de “produção, extrativismo e capacitação 

agropecuária indígena”, “subprograma de agroindustrialização e comercialização de produtos 

agropecuários indígenas” e “valorização do artesanato indígena”. Esses programas objetivam, 

de forma geral, realizar formação e organização dos povos indígenas para a produção (peixe, 

aves, suínos, bovinos), com previsão de contratação de assistência técnica e materiais para a 

aplicação.  

O próximo é o Programa de fortalecimento étnico e valorização cultural: na página 

131 deste documento os consultores fazem a seguinte pergunta: "o conhecimento indígena é 

capaz de mensurar um impacto ambiental?” e ao mesmo tempo respondem na mesma página 

quando citam lideranças e agentes indígenas que falam do medo do alagamento total de suas 

terras e dos impactos psicossociais. Torna-se então, segundo documento, criarmos intercursos 

entre os saberes para mitigar impactos do empreendimento. O programa possui como linhas: 

oficinas temáticas sobre a situação, intercâmbios, práticas e observações dentro da cultura 

indígena e construção civil, onde serão construídos espaços para socialização indígena (SANTO 

ANTONIO ENERGIA, 2012).  

O programa e seus subprogramas tentarão mitigar os seguintes impactos já 

identificados: alteração no cotidiano das aldeias, maior presença da língua portuguesa, maior 

deslocamento de indígenas para a cidade de Porto Velho, distanciamento das atividades 

cotidianas, enfraquecimento das economias de trocas e relações de parentesco, aumento da 

dependência de recursos financeiros para as atividades tradicionais, conflitos internos e nas 

lideranças indígenas, diminuição da realização de festas e rituais, redução de contextos 

escolares de aprendizagem e transmissão de saberes, rupturas nas linhas de transmissão de 

conhecimentos, conflito epistemológico, onde saberes indígenas não são considerados, 

desvalorização dos conhecimentos tradicionais, ausência de conhecimento dos indígenas dos 

conceitos que balizam os processos das UHE e insegurança dos povos em relação às dimensões 

e impactos da obra (SANTO ANTONIO ENERGIA, 2012).  

Sobre o Programa de proteção territorial, este visa reduzir/mitigar/prevenir os atuais e 

os futuros impactos: desmatamento no entorno da TI, afetando vegetação ciliar, poluição do rio, 

redução da oferta do pescado, invasão de áreas por madeireiros, pescadores e caçadores, 

esgotamento de produtos madeireiros e maior pressão sobre áreas florestais da TI e mudança 

no perfil de exploração minerária - do garimpo no rio para garimpo em terra. Destaca o relatório 

que na TI Karipuna o furto dentro da terra realizado por pequenos grupos de madeireiros 

abastecem polos da região e na TI Karitiana é o Plano de Manejo Florestal Sustentável, 
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responsável pela pressão no entorno da terra, sendo realizado por grandes grupos da região 

(pecuaristas, latifundiários e outros). O último programa, de articulação indígena e gestão do 

PBA tem como objetivo geral o fomento do debate e gestão das ações do PBA pelos povos 

indígenas (SANTO ANTONIO ENERGIA, 2012).  

O MPF-RO (2019) solicitou análise dos projetos de desenvolvimento propostos no 

PBA pela Santo Antônio Energia, tendo sua equipe antropológica chegado a algumas 

conclusões no documento “Documento 17, Página 1” do mesmo procedimento o MPF-RO 

questiona no PBA: 

 

Quanto aos projetos de etnodesenvolvimento sustentável contidos no PBA relativos à 

etnia Karipuna (galinheiro, criadouro de porcos, horta coletiva, casa de farinha, áreas 

de trabalho, equipamentos agrícolas, etc), detalhar quantas pessoas, e em qual 

frequência (dias da semana, carga horária) são necessários para desenvolver aqueles 

projetos em sua integralidade? Questiona-se a dimensão do projeto em razão de existir 

apenas poucos indivíduos habitando a TI e que estariam aptos/disponíveis a trabalhar 

nos projetos (talvez, de 10 a 15 indivíduos) (PA 1.31.000.001373/2019-94, 2019, p. 

9). 
 

Tal levantamento técnico feito pelo MPF-RO, a partir de sua equipe antropológica, 

deixa claro que o PBA tem pouca relação com o cenário real vivido pelos indígenas, nos 

permitindo inferir sobre as práticas antropológicas e as consultas prévias estabelecidas, que 

foram consideradas escassas, sem força técnica e capacidade real de mitigação de impactos 

(MPF-RO, 2019). O mesmo foi questionado pelo MPF com relação ao povo Karitiana.  

No documento “PARECER TÉCNICO Nº 188/2020 /SPPEA” (MPF-RO, 2019) que 

solicita “análise do Programa Indígena de Produção e Sustentabilidade contidos no Projeto 

Básico Ambiental – PBA relativos às etnias Karipuna e Karitiana” considerando a plena 

utilização das instalações e equipamentos, conclui-se que serão necessários 38,25 indivíduos, 

trabalhando sete dias por semana, oito horas diárias. Alguns dados não foram possíveis de 

mensurar - como forma aos equipamentos, motoristas dos equipamentos. Ou seja, as 

compensações previstas no PBA da SAE se tornam inviáveis de aplicação, considerando que 

muitos dos indígenas não possuem experiência em trabalhar da forma técnica em que trabalham 

os não indígenas, aumentando essas mais de 38 horas semanais para um número muito superior.  

Os povos Cassupá e Salamãi foram considerados impactados e incluídos no “programa 

de proteção aos povos, terras e referências/áreas indígenas do complexo do madeira PTTIM” 

que é parte do PBA já analisado no rol de documentos desta tese, sendo beneficiado junto aos 

Karitiana e Karipuna. Aqui analisaremos os documentos que deram base para os projetos de 

compensação intitulados “Programa de Proteção aos povos indígenas Cassupá e Salamãi, na 
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área de influência da UHE Santo Antônio, Porto Velho, Rondônia - volumes I, II e III” de 2012 

O volume I do documento aponta, detalhadamente, como a convenção 169 da OIT será 

desenvolvida, considerando que a área indígena está cercada pelo território urbano, e lida-se 

justamente com a questão das identidades indígenas urbanas, sendo que as diversas entrevistas 

realizadas pela equipe apontam justamente para uma busca de “renascimento étnico” do grupo 

(etnogênese) e que muitos consideram a inserção dos Cassupá/Salamãi no rol de impactados 

como algo que pode unir os parentes em torno da terra, da cultura, da língua. Já seu Volume II 

consta de mapas e outros dados de referência, como seus territórios tradicionalmente definidos, 

não sendo em espaço urbano como o que ocupa em trânsito atualmente.  

O volume III traz os programas de compensação - de forma semelhante ao feito com 

relação aos povos Karitiana e Karipuna, onde iremos destacar sucintamente: os indígenas 

ouvidos apontam que um dos impactos, por eles serem moradores de zona urbana, foi o aumento 

do “preço das coisas” devido a especulação e aumento da circulação econômica na cidade de 

Porto Velho, outra questão é a divisão intensificada dos lotes na área de referência 

Cassupá/Salamãi, com o aumento do custo de vida e outras questões particulares, muitos 

indígenas passaram a voltar para a área, causando aumento da divisão das terras, dificultando 

as diferentes formas de existência na mesma, aumentando por exemplo a produção de lixo e de 

condições sanitárias da população.  

Podemos sintetizar os impactos causados na construção e atuação das UHE enquanto 

ações decorrentes não unicamente do empreendimento, mas sim da ampliação de impactos já 

existentes previamente. Um exemplo prático: a tomada ilegal de terras no entorno das TIs já era 

praticada historicamente mas a construção das UHE fomentaram tais ações pela valorização 

das terras devido o empreendimento e especulações sobre compensações possíveis (KANINDÉ, 

2000a, 2000b, 2001; MOSER, 1997, VELDEN, 2010).  

Assim, o empreendimento é o grande aglutinador de agentes e impactos que atuam 

para e em torno das obras energéticas. Todos os impactos são classificados como locais com 

exceção do “aumento da pressão global e cumulativa" que foi classificado na escala regional, 

por sua ação se desenvolver não apenas no entorno da obra, mas sim por todo o processo 

migratório e de ações decorrentes, como as linhas de transmissão.  

 

5.2.8 Ações de Resistência 

 

As ações de resistência são aquelas que surgem das ações dos povos indígenas e de 
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seus apoiadores. Em agosto de 2019 pude me encontrar com o pesquisador alemão Dieter 

Gawora na residência do orientador, Prof. Dr. Artur Moret onde após uma apresentação dos 

trabalhos do mesmo junto ao povo Kwazá de Rondônia pude conversar com ele por alguns 

minutos. Questionei sobre as formas de resistência dos povos indígenas frente aos ataques que 

ele relatou no trabalho é a resposta foi que “os povos indígenas criam uma rede de apoiadores 

que se interligam dentro de suas culturas”, assim sendo, as lideranças indígenas possuem 

contatos e formas de agir que se ligam com suas culturas de forma complexa (GEERTZ, 2008). 

Durante a pesquisa documental foi diminuto o número de trabalhos que apontam 

diretamente para a questão da resistência, entretanto nossa análise permite maior e necessita de 

maior amplitude. Primeiro que toda forma de ação/impacto/violência registradas aqui contra os 

povos indígenas leva inexoravelmente a uma resistência, desde as migrações para fugir do 

contato, passando pelo contra ataque armado, pela entrada de ação civil jurídica, pelo contato 

com autoridades de escalas nacionais e internacionais quando a escala local não permite 

diálogo, por suas organizações indígenas e pela luta por educação como forma de trazer 

conhecimentos e ferramentas sociais para o grupo e outras lutas sociais coletiva (MOSER, 

1997). 

Existem formas de resistência que necessariamente não passam pela ação coletiva mas 

sim pela ação individual, tendo indígenas cooptados pela venda ilegal de madeira, de minérios, 

de caça, dentre outros recursos. Esta “resistência” é a luta contra a miséria que se instaura em 

muitos territórios indígenas e não tendo outra forma de agir torna-se necessário apostar na 

relação desigual com a população não indígena.  

A ideia deste debate é desdramatizar o indígena tal qual é relatado na imagem do “bom 

selvagem” e sim partir da concepção que seres humanos, independente da cultura, precisam de 

condições básicas para a existência (biológica primeiro e depois social) e utilizaram dos meios 

para alcançá-las. Documentos aqui analisados apontam que sem o apoio estatal ou formas de 

garantir sua subsistência os meios de (re)sistência poderão ser ilegais, assim como superadas 

essas condições materiais a coletividade indígena irá voltar para a resignificação e 

fortalecimento de sua cultura (SURUÍ, 2013; LIMA, 2018). 

Outro ponto é a utilização de agentes em outras escalas - nacional, internacional - para 

a resistência quando é percebido pelos indígenas que autoridades locais/regionais não escutam 

suas demandas. Abaixo teremos alguns exemplos locais, mas podemos citar também a ação de 

lideranças como o Cacique Raoni, Sônia Guajajara, Eloy Terena que utilizam-se de suas redes 

sociais e contatos para levar a demanda dos povos indígenas para populações, organizações e 
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Estados internacionais.  

Por exemplo, no  “Relatório de levantamento da situação de proteção ambiental e 

social do povo indígena URU EU Wau Wau - Aldeia Alto Jamari”, descontentes com o 

coordenador regional, os indígenas Uru Eu Wau Wau afirmam que entregaram carta à FUNAI 

de Rondônia e que devido a demora e possibilidade de não resposta já tem carta para enviar à 

FUNAI de Brasília sobre a inatividade do coordenador, sendo esses mecanismos de atuação 

política (emissão de cartas para autoridades e falas públicas, por exemplo) formas da resistência 

de indígenas aos impactos causados e cuja forças sociais reverberam nas diferentes escalas - da 

local para a nacional e até internacional, como têm feito André e Adriano Karipuna27, Almir 

Suruí, Sônia Guajajara, Cacique Raoni e outras lideranças que denunciaram ações do governo 

brasileiro para órgãos internacionais (KANINDÉ, 2011a).  

No documento “Reunião entre povos indígenas Cinta Larga e Parecis entre FUNAI 

(Guajará Mirim e Cuiabá) e o MPF sede Ji Paraná - Ata de reunião” (MPF-JIP, 2016) é debatida 

a questão da exploração de créditos de carbono pela população com apoio da Kanindé 

Socioambiental, onde o Procurador Daniel Azevedo Lôbo reafirmou sua preocupação com a 

geração de renda para a comunidade que seja feita de forma lícita.  

O mesmo Procurador reitera que abrir uma exceção para os Cinta Larga para 

exploração de minérios não é possível e que o mesmo não seria responsável pelos erros e 

violências que poderiam ocorrer de tal ação, já apontadas pela FUNAI sede de Brasília e pela 

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. No mesmo documento os representantes da 

comunidade indígena apontam que uma audiência pública com políticos que apoiem a causa do 

garimpo é necessária, assim sendo tal decisão está em uma esfera acima da sua.  

As falas de indígenas nesta reunião deixam claro que, ao contrário do que afirma o 

senso comum, os povos indígenas não são uníssonos nos caminhos que devem trilhar com 

relação ao seu desenvolvimento - se seguirão “nossos modelos” ou modelos criados no bojo 

das comunidades, entretanto as formas como tais dissonâncias são utilizadas politicamente é o 

que deve ser analisado.  

Na audiência pública realizada no Auditório do Instituto Federal de Rondônia em 05 

de Outubro de 2019, que o pesquisador participou enquanto trabalho de campo desta tese, ficou 

clara a escolha de agentes governamentais daqueles indígenas que seriam ouvidos e os que 

seriam silenciados tanto pelo governo (Nacional e Estadual) quanto os que seriam ouvidos. 

 
27 Saiba mais em https://www.youtube.com/watch?v=k8V94Yj1k0U  
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Enquanto indígenas contrários subiram em palanques improvisados para falar, sendo vaiados e 

ofendidos (“isso nem é índio de verdade”), indígenas a favor eram trazidos para a mesa central 

e colocados em matérias jornalísticas oficiais28.  

A título de análise dos conteúdos publicados, apontamos que o governo de Rondônia 

escolheu uma liderança indígena a favor da mineração e a imagem recriada da memória do 

Governador Marcos Rocha de que uma criança indígena de 14 anos o pediu para que as riquezas 

fossem exploradas, sendo que essas 2 pessoas (uma presente e uma na memória seletiva) não 

representam as populações indígenas que deveriam ser ouvidas de forma ampla e com todas os 

direitos garantidos. Torna-se fundamental discutir a participação democrática de indígenas em 

projetos e programas que impactem sobre suas vidas, questão que não tem sido feita como 

veremos nos quadros a seguir.  

O documento “Pedido de Tutela de Emergência - Ameaça de genocídio no território 

indígena Karipuna”, de 2017, ação movida contra a SAE energia por indígenas Karipuna 

devidamente representados por advogados cita, como base para suas solicitações, dados: Até o 

ano de 2000 a acumulação de desmatamento ilegal era de 342h, já em 2014 somava um 

acumulado de 1279h, sendo que no ano seguinte foram destamatados 123h, em 2016 o 

acumulado fora de 586,26h e de janeiro a agosto de 2017, 1045,76h foram desmatados na terra 

indígena Karipuna (MPF-RO, 2019).  

O Pedido de Tutela solicita reparação ao povo indígena Karipuna devido a demora de 

realização dos projetos definidos no PBA da SAE, volume III - cujos programas foram 

apresentados nesta pesquisa. Os programas e subprogramas do PBA componente indígena, 

deveriam ser iniciados em 2014, implementados até 2016 e acompanhados até 2018, entretanto 

nada foi realizado até a perpetração do processo, em 2017 (MPF-RO, 2019).  

Utilizando-se do próprio texto do PBA, os advogados representando a Associação 

Karipuna apontam que a SAE não cumpriu aquilo que ela mesmo estabeleceu, em ações e 

prazos estabelecidos pela empresa. Solicitam o valor de 10 milhões por ano de indenização 

coletiva desde quando foi começada a construção da UHE, considerando o lucro anual de mais 

de 1 bilhão da SAE, sendo esse um valor irrisório frente aos danos causados e ao lucro obtido 

na exploração dos recursos hidrelétricos, somando-se aos danos materiais, pede em torno de 

168 milhões de reais de indenização.  

Em resposta, a SAE aponta que é a demora da FUNAI que dificulta a implementação, 

 
28 Saiba mais em http://www.rondonia.ro.gov.br/exploracao-de-minerios-em-terras-indigenas-em-rondonia-e-debatida-em-

audiencia-publica/  
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reconhece adimplência e afirma que tem dialogado com a FUNAI que apesar dos esforços, não 

teve posicionamento oficial da autarquia, descrito no Procedimento 1.31.000.001373/2019-94, 

Documento 2, Página 4 (MPF-RO, 2019). Com relação aos projetos da fase um, afirma que 

foram feitas e recebidas pela FUNAI, finalizando com a entrega dos postos para os povos 

Karipuna e Karitiana. Aponta ainda que há diversas ações da SAE e que o atraso da FUNAI 

tem causado danos materiais inclusive a ela, devido a perda de materiais já comprados. Em ata 

de audiência, juiz federal suspende a ação e orienta para ação de conciliação com ação imediata. 

As informações acima reforçam nossa análise sobre a ação da FUNAI e a potencialização de 

impactos causados. 

Por fim, solicitam os indígenas ali representados que o PBA seja executado, 

divulgação e transparência dos valores dos programas e subprogramas, urgente execução das 

ações, principalmente das ações de vigilância das terras indígenas, solicitam também 

compensações adicionais e afirmam que apenas após a execução do plano inicial e das ações 

adicionais que outras tratativas serão realizadas. O documento é assinado por 150 indígenas da 

etnia Karitiana. O último documento do Procedimento é o “PA n.º 1.31.000.001373/2019-94 - 

Despacho de Prorrogação” - que refaz todos os dados analisados no documento e pede sua 

prorrogação de mais um ano para sua eventual realização, tendo como prazo de encerramento 

10 de outubro de 2021. 

Já no documento “Programa de Proteção aos povos indígenas Cassupá e Salamãi, na 

área de influência da UHE Santo Antônio, Porto Velho, Rondônia - volumes I, II e III” (2012) 

Duas coisas nos chamam atenção no que tange aos documentos e a descrição de 

impactos/resistências: Primeiro os agentes de impacto no quadro 25 “Indígenas/Consórcio 

UHE”, tal apontamento foi feito pelo autor para indicar que alguns impactos são decorrentes da 

reorganização dos indígenas frente às ações do projeto de desenvolvimento, como no exemplo 

dos Cassupá/Salamãi, quando há disputa e possibilidade de compensações pelo território 

impactado há um retorno de indígenas para ocupar o espaço que causa superlotação e aumento 

da produção de lixo, por exemplo.  

Outra questão identificada é que as organizações indígenas representam espaço de 

resistência quando exigem - tanto da FUNAI quanto dos demais órgãos - que suas demandas 

sejam ouvidas, sendo uma forma de organização que floresce desde as lutas pela nova 

Constituição Federal de 1988.   
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6 CONCLUSÕES E APONTAMENTOS 

 

A hipótese que motivou a escrita deste trabalho partia da afirmação que os impactos 

que ocorrem em terras indígenas são inter relacionados, tanto em agentes quanto em escalas. 

Todo o traçado desta tese se orientou para a testagem da proposição inicial, cujas consequências 

de sua confirmação ou negação foram testadas. Concluímos que nossa hipótese é verdadeira. 

Refletindo sobre o caminho trilhado até aqui e passando por todos os capítulos, é possível 

afirmar que a análise dos dados trouxe reflexões e apontamentos que até ultrapassaram a 

hipótese e os objetivos finais da pesquisa, elementos que apresentaremos nesta conclusão.  

Já no segundo capítulo debatemos a Amazônia enquanto espaço de aplicação contínua 

de necropolíticas e um território de exceção de Direitos Fundamentais principalmente para 

povos indígenas, quilombolas, extrativistas naturais e agentes sociais que tenham ligação não 

predatória com a natureza. A teoria decolonial que estudam as relações desiguais do 

desenvolvimentismo capitalista foi fundamental para se pensar a relação entre território e 

violência, da necessidade de criação de um inimigo, da animalização de corpos e culturas para 

que territórios sejam anexados ao eixo produtivo capitalista. O conceito de desenvolvimento é 

ligação discursiva-prática para a materialização de projetos estatais e ações de agentes privados 

que fortalecem e dão continuidade para tais políticas de morte e retirada sistemática de direitos.  

Este discurso-prática, reproduzido como Progresso, Crescimento, Nacionalismo ou 

como Desenvolvimento, justifica para as massas e para as elites econômicas-políticas locais e 

nacionais a prática de violências simbólicas e físicas que ocorrem em larga escala na Amazônia. 

Os dados do CIMI (2008-2018a), da CPT (2008-2018), apresentados no segundo capítulo, 

definiram os números de tal violência sistemática.  

O primeiro objetivo específico desta tese foi justamente realizar um debate sobre o 

conceito de desenvolvimento a partir da relação Estado, agentes privados e indígenas e o que 

concluímos é que na origem (força social motriz) da violência contra as populações tradicionais 

é justamente a diferença prática e conceitual do que é desenvolvimento para os grupos em 

conflito. Durante todo o processo de escrita ficou evidente que desenvolvimento, crescimento 

e progresso são palavras que na prática, e infelizmente destacadas do conceito acadêmico, 

geram ações excludentes e violentas.  

Tal prática leva à imposição, mais ou menos orientada pelo Estado e variando de 

acordo com o momento histórico, da modernização da Amazônia e dos povos indígenas, 

retomando projetos coloniais anteriores, tendo o discurso do 
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desenvolvimento/progresso/crescimento como superestrutura e violências, necropolíticas e 

retirada de direitos como estrutura motor de tais práticas (MARX, 2015; MBEMBE, 2016; 

MIGNOLO, 2007).  

Na resposta ao primeiro objetivo específico ficou implícito que o Desenvolvimento tal 

como é praticado no Brasil e como se apresenta aos povos indígenas leva à acumulação de 

riquezas para os agentes causadores de impactos e socialização de riscos e vulnerabilidades 

entre os povos indígenas que se manifestam histórica e contemporaneamente. Os capítulos da 

tese que versam sobre a relação Estado-Indígenas (capítulo 3), Estado-Indígenas em Rondônia 

(capítulo 4) e Impactos em terras indígenas em Rondônia (capítulo 5) reforçam tal afirmação 

ao passo que quando autores e documentos analisados trouxeram, sem exceções, o regime de 

violências sistemáticas praticadas no país, região Norte e estado de Rondônia. 

O segundo objetivo específico visou compreender em suas escalas e divisões do poder, 

os impactos causados, processos de compensação e reorganização dos povos Karipuna, 

Karitiana, Cassupá e Salamãi e foi respondido essencialmente no quinto capítulo da tese. 

Vamos dividir tais conclusões em dois elementos, primeiro acerca dos impactos e segundo nas 

formas de resistência.   

Com relação aos impactos, entendemos que existem três principais causadores de 

impactos nas terras indígenas que ampliam riscos e vulnerabilidades nas populações ali 

residentes. Primeiro tipo de causadores de impactos é a ação organizada (em maior e menor 

complexidade) de agentes privados na esfera local, tal organização ataca sistematicamente as 

terras indígenas e possui relações com as elites econômicas e políticas locais. O grau de 

complexidade e capacidade de ataque às terras indígenas está diretamente ligado ao tipo e nível 

de relação entre atacantes diretos (físicos), patrocinadores econômicos e patrocinadores 

políticos.  

Tais ações variam de invasões esporádicas, orientação de colonos para dentro das 

terras indígenas, cooptação de lideranças até a ação organizada com investimento em milhões 

de reais em equipamentos, aparelhos de comunicação, lavagem de dinheiro e legalização de 

madeiras retiradas ilegalmente nas terras indígenas, o que o MPF (2019) chamou de ação de 

uma “organização criminosa” na região. Tal forma de impacto age sobre as terras indígenas 

impacta sobre as terras indígenas aglutinando agentes de diferentes escalas, explicitando que a 

análise de impactos deve considerar as diferentes escalas, evitando o localismo analítico  

O segundo principal causador de impactos nas terras indígenas foram os Consórcios 

construtores das Usinas Hidrelétricas do Complexo do Madeira, envolvendo todo o processo 
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de construção das UHE e das linhas de transmissão, assim como os impactos decorrentes de 

tais obras de infraestrutura. A ação deste agente, que é resultado de forças nacionais que 

envolvem a governabilidade e transmissão de energia para “o desenvolvimento” e de forças 

internacionais, já que as UHE do Madeira fazem parte de um processo de integralização da 

América Latina (IIRSA que se “nacionalizou” no PAC) e do envolvimento de empresas 

multinacionais no desenvolvimento das obras, se tornou como uma nova “grande noite” para 

as populações atingidas que tiveram dificuldades no processo de resistência (APK, 2013). 

Tais dificuldades foram ampliadas pelos próprios agentes construtores, por violências 

de agentes privados e pelo próprio Estado brasileiro - que tinha interesse na construção das 

UHE, tanto na esfera nacional (pela governabilidade alcançada a partir do discurso do 

desenvolvimento e relação positiva com certos setores do empresariado) quanto na esfera 

estadual/municipal, pelo aumento de emprego, imposto coletado, royalties, propaganda 

eleitoral, dentre outros elementos.  

O terceiro principal causador de impactos em terras indígenas é o Estado, que age de 

duas formas centrais: primeiro pela incapacidade de tomar ações de prevenção/mitigação de 

danos às populações indígenas ao passo que as instituições estão precarizadas nos aspectos 

financeiros, de gestão de pessoal e capacidade técnica (como a FUNAI, a Polícia Militar e 

Federal, por exemplo) e também como agente ativo do impacto, quando o mesmo induz ao 

processo de construção de UHEs, afrouxa as Legislações sobre UHEs e PCHs e ambientais, 

concede terras no entorno (e alguns casos, dentro) de terras indígenas, potencializa as políticas 

de expansão do agronegócio e não fiscaliza onde será realizada tal expansão, dentre outras 

inúmeras ações enumeradas e detalhadas no capítulo cinco desta tese. 

Importante frisar a divisão de origens do impacto causados pelo Estado: primeiro na 

forma macro, com legislações, investimentos, projetos infraestruturais, precarização de órgãos 

fiscalizadores, dentre outros e segundo pela ação direta de agentes estatais envolvidos em 

corrupção, distribuição ilegal de lotes, venda de materiais e mapas do Estado para agentes de 

impacto privados, etc. Frisamos que desenvolvimento é discurso-prática que enriquece elites 

locais e nacionais ao passo que precariza os agentes locais. Salientamos que a exploração de 

recursos é pautada na expansão do domínio sobre o território, sob a legislação, com a intenção 

de impulsionar a máquina exploratória sobre todo o país, especialmente onde há concentração 

de riquezas. 

De forma geral, a FUNAI, órgão que deveria ser impeditivo/fiscalizador de impactos 

em terras indígenas foi responsável por 32 dos 166 impactos analisados no capítulo cinco, ações 
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que se desenvolvem de formas diversas: não fiscalização, precarização dos recursos humanos, 

corrupção de funcionários públicos, não acompanhamento da entrega de obras e recursos de 

compensação, não posicionamento técnico, dificuldade de pesquisa sobre ações do órgão, entre 

outros. Associamos tal cenário à precarização radical e constante do órgão, à prevalência de 

interesses políticos alheios aos dos indígenas e falta de diálogo efetivo com as populações. 

Relatando as formas de resistência e reorganização dos povos indígenas, parte do 

segundo objetivo específico, nos deparamos com a resposta ao terceiro objetivo específico que 

é “verificar as ações de resistência e reorganização dos povos indígenas frente aos impactos 

causados pelos empreendimentos de diversos níveis e origens em suas terras”. Após as reflexões 

teóricas, no contato com agentes indígenas e indigenistas, leitura e análise de documentos, 

concluímos que a resistência dos povos indígenas passa por três principais formas de 

diálogo/organização: 1. órgãos do Estado, 2. ONGs e outros parceiros e 3. auto organização 

indígena.  

Com relação ao Estado é importante frisar a ação do Ministério Público Federal 

enquanto entidade que vai acionar outros órgãos/agentes privados na efetiva realização dos 

Direitos compensatórios e supressão de violências sistemáticas contra as populações indígenas. 

Outros órgãos estatais tanto na escala nacional quanto estadual vão agir de forma protetiva, 

mesmo que com todas as precarizações e jogos de poder, onde destacamos a FUNAI, as forças 

policiais (Federal e Militar do Estado de Rondônia), ICMbio, IBAMA, SEDAM, entre outros.  

De forma dialética tais órgãos possuem ações que causam impactos e que os 

previnem/mitigam, e sendo uma das ações do Estado a proteção das populações indígenas, que 

tais órgãos sejam potencializados, reestruturados e com mais recursos humanos e financeiros 

alocados diretamente para a proteção dos povos tradicionais e suas terras. 

Já em relação às ONGs e outras parcerias é importante frisar e essas organizações não 

indígenas - como o CIMI e a Kanindé - possuem papel fundamental na ação direta, na 

organização e divulgação de dados sobre a realidade de tais populações, haja visto que há 

extrema dificuldade de se saber qual a real situação das populações indígenas pelos órgãos 

oficiais: o próprio MPF (2019) relatou tal dificuldade de se encontrar dados no órgão indigenista 

em Rondônia, reforçado pelo Antropólogo Eliaquim Timóteo da Cunha (2016) e pelo autor 

desta tese em suas idas ao campo, já o último censo do IBGE indígenas foi em 2010. Já os 

relatórios do CIMI (analisados no capítulo 2 desta tese), as incursões de campo e projetos da 

Kanindé nos dão, por exemplo, uma visão realística do que vem ocorrendo com as populações 

tradicionais. O descaso informacional do Estado com relação às populações indígenas nada 
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mais é do que um reflexo do desinteresse governamental de proteger efetivamente tais 

populações. 

Já a auto-organização indígena é elemento que vem florescendo não apenas nos grupos 

que fazem parte do recorte da tese, mas nas populações indígenas do estado de Rondônia como 

um todo. A formação de Associações, utilização dos meios jurídicos de forma direta (não mais 

representada) para acionar judicialmente os causadores de impacto, as ações políticas, a 

participação na vida acadêmica e na vida político-partidária são algumas das formas de 

resistência que foram encontradas nos documentos aqui analisadas.  

Tal organização representa um caminho iniciado em meados do século XX, 

potencializado com a CF de 1988 e agora democratizado pela rede mundial de computadores é 

percurso que está sendo efetivamente trilhado pelas populações indígenas em busca da 

ampliação de sua autonomia e Direitos. De certo é preciso que povos indígenas, órgãos estatais 

e apoiadores nacionais e internacionais ampliem a rede de apoio aos povos indígenas, pois 

mesmo com tal crescente organização, nossos dados apontam que os impactos e violências 

aumentaram nos dez anos analisados e tendem a aumentar nos anos seguintes (2019-2021).  

Por fim, apontamos algumas conclusões e apontamentos de pesquisas futuras: 

 

a. O discurso-prática do desenvolvimento é instrumento social utilizado em todas 

as escalas de agentes e impactos causados em terras indígenas. Desde o governo do Partido dos 

Trabalhadores para justificar a construção das UHE do Complexo do Madeira até agentes locais 

que utilizam das palavras “progresso, crescimento, desenvolvimento, trabalho” para justificar 

suas violências contra as terras e populações indígenas.  

b. O Estado Brasileiro é agente causador de impactos direta e indiretamente. 

Diretamente quando planeja e constrói obras infraestruturais, quando precariza órgãos de 

fiscalização, quando distribuiu terras para colonos perto de terras indígenas, quando afrouxa as 

Leis Ambientais, quando seus agentes atuam de forma corrupta, ou quando não possui interesse 

governamental em potencializar ações de tais órgãos. Indiretamente quando não tem a 

capacidade ou interesse de coibir a ação de outros agentes, quando amplia a falta de assistência 

jurídica, médicas e educacionais para as populações indígenas, dentre muitos outros fatores. O 

Estado é causador de impactos devido aos motivos citados acima, mas o modelo de 

desenvolvimento brasileiro desde os plantation até a comoditização econômica é uma das molas 

centrais desta forma de contato com os povos indígenas. 

c. Os impactos são causados, em sua maioria, na escala local a partir de 
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reverberações de ações da escala local - quando falamos de uma organização para agir 

ilegalmente em terras indígenas, por exemplo - e da nacional - a partir dos grandes projetos 

infraestruturais e ação do Legislativo para precarizar a legislação indígena e ambiental. Assim, 

concordando com a metodologia proposta do Carlos Brandão (2012) entendemos que os 

impactos, assim como suas resistências, são práticas resultantes de múltiplas escalas e de 

agentes inseridos em diversos espaços de atuação. Devemos então evitar as pesquisas localistas 

de interpretação de impactos, riscos e vulnerabilidades, pois tal foco impossibilitaria entender 

a origem de tais violências, diminuindo a ação mitigadora ou preventiva. A escala internacional 

pouco aparece nos documentos, sendo uma esfera que atua sobre agentes - tanto locais quanto 

nacionais - de forma indireta.  

d. Devido à pandemia do novo coronavírus no Brasil (2020-atual) se tornou difícil 

e até mesmo impossível em alguns cenários realizar trabalhos de campo mais duradouros. Uma 

questão de segurança sanitária das populações indígenas levou muitas ao isolamento voluntário 

e/ou por força de normativa legal. Assim, nossa pesquisa focou nos documentos cedidos tanto 

pelo Estado, pelas ONGs e Associações Indígenas, entendendo que tais documentos 

representam uma fala de tais agentes, mesmo que de forma técnica e revisada textualmente, 

ainda são narrativas apontadas pelos povos indígenas, apoiadores e causadores de impactos. 

Entendemos que uma outra pesquisa, dialogando com agentes de forma primária – como aponta 

Clifford Geertz (2008) – seria fundamental para dar a tônica geral que iniciamos neste trabalho. 

e. Apontamos a necessidade da realização de uma pesquisa com o recorte 2019-

2022 com o mesmo tema ou recorte, utilizando-se de metodologia similar. Consideramos que, 

a partir dos dados ofertados por agentes no campo e nas redes sociais, houve uma precarização 

das políticas indigenistas e que a pandemia do coronavírus (2019-atual) intensificou tais 

violências. O real cenário só poderá ser analisado com novas análises documentais sobre o que 

foi feito ou negligenciado para com as populações indígenas em Rondônia no período.  

 

 Por fim, concluímos esta pesquisa com a percepção de que contribuímos com a 

compreensão das violências que atingem nossos parentes indígenas que, para se livrarem das 

violências que sofrem desde o primeiro contato com a nossa civilização até os dias atuais, ainda 

terão que lutar muito, sendo a paz uma outra margem de um rio turbulento. Que a compreensão 

do problema seja ferramenta para a construção de resistências e mudanças.  
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