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AMERICANO
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Apresentação

O VI Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia: O Novo 

Constitucionalismo Latino-americano, com o tema “Constitucionalismo Democrático e 

Direitos: Desafios, Enfrentamentos e Perspectivas”, realizado entre os dias 23 e 25 de 

novembro de 2016, na Faculdade Nacional de Direito (FND/UFRJ), na cidade do Rio de 

Janeiro, promove, em parceria com o CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito, a publicação dos Anais do Evento, dedicando um livro a cada Grupo 

de Trabalho.

Neste livro, encontram-se capítulos que expõem resultados das investigações de 

pesquisadores de todo o Brasil e da América Latina, com artigos selecionados por meio de 

avaliação cega por pares, objetivando a melhor qualidade e a imparcialidade na seleção e 

divulgação do conhecimento da área.

Esta publicação oferece ao leitor valorosas contribuições teóricas e empíricas sobre os mais 

diversos aspectos da realidade latino-americana, com a diferencial reflexão crítica de 

professores, mestres, doutores e acadêmicos de todo o continente, sobre PLURALISMO 

JURÍDICO E DIFERENÇAS.

Assim, a presente obra divulga a produção científica, promove o diálogo latino-americano e 

socializa o conhecimento, com criteriosa qualidade, oferecendo à sociedade nacional e 

internacional, o papel crítico do pensamento jurídico, presente nos centros de excelência na 

pesquisa jurídica, aqui representados.

Por fim, a Rede para o Constitucionalismo Democrático LatinoAmericano e o Programa de 

Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGD/UFRJ) 

expressam seu sincero agradecimento ao CONPEDI pela honrosa parceira na realização e 

divulgação do evento, culminando na esmerada publicação da presente obra, que, agora, 

apresentamos aos leitores.

Palavras-chave: Pluralismo jurídico. Diferenças. América Latina. Novo Constitucionalismo 

Latino-americano.
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ATUAL GENOCÍDIO INDÍGENA: DISCURSO DA BANCADA RURALISTA E 
ENFRENTAMENTOS COTIDIANOS CONTRA O RETROCESSO DE DIREITOS 

TERRITORIAIS

CURRENT GENOCIDE INDIGENOUS: SPEECH OF THE RURALIST CAUCUS 
AND DAILY CONFRONTATIONS AGAINST DISQUALIFICATION FROM 

TERRITORIAL RIGHTS

Adenevaldo Teles Junior
Fernando Antonio De Carvalho Dantas

Resumo

O roteiro histórico das relações do Estado brasileiro com os povos indígenas se caracteriza 

pela atuação intervencionista na gestão e ocupação dos territórios originários e da 

apropriação utilitarista das suas riquezas e conhecimentos, dando continuidade ao atraso e 

coadunando com práticas de extermínio e higienização social do espaço agrário. O conjunto 

das violências físicas e das violações de Direito perpetradas contra os povos indígenas 

compreendem uma complexa análise do processo genocida em curso. Investigar e entender o 

desaparecimento físico e cultural dos povos indígenas, exige um profundo reconhecimento 

das estruturas econômicas e institucionais que se manifestam no cenário político e tem 

causado a cooptação das funções institucionais das organizações do Estado com diferentes 

medidas (legais e administrativas) de incentivo e promoção do racismo, do preconceito e da 

exclusão socioeconômica desses povos. A bancada ruralista composta por congressistas 

defensores do agronegócio, e do fomento aos latifúndios, tem liderado diversas medidas 

políticas que causam o desmonte da política indígena acentuando o caráter hegemônico e 

segregacionista da estrutura agrária brasileira. Tais medidas têm se tornado evidentes no 

Congresso Nacional com propostas como a PEC 215/2015 e a reestruturação da Comissão de 

Inquérito Parlamentar (CPI) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no biênio 2015/2016 analisada em um dos 

tópicos desse trabalho.

Palavras-chave: Genocídio indígena, Bancada ruralista, Direitos territoriais, Espaço agrário

Abstract/Resumen/Résumé

The historical itinerary of the relations Brazilian state with indigenous peoples is 

characterized by the interventionist role in the management and occupation of the original 

territories and utilitarian appropriation of their wealth and knowledge, continuing the delay 

and conciliated with extermination practices and social hygiene from agrarian space. The set 

of physical violence and law violations perpetrated against indigenous peoples comprise a 

complex analysis of the genocidal process underway. Investigate and understand the physical 

and cultural disappearance of indigenous peoples, it requires a deep appreciation of the 

economic and institutional structures that appear on the political scene and has caused the 
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cooptation of institutional functions of state organizations with different measures (legal and 

administrative) and incentive promotion of racism, prejudice and socioeconomic exclusion of 

these peoples. The political front of hegemony farmer made up for defenders congressmen of 

the agribusiness and facilitating the latifundia, has led many policy measures that cause the 

dismantling of indigenous policy accentuating the hegemonic and segregationist character of 

the Brazilian agrarian structure. Such measures have become evident in Congress with 

proposals such as the PEC 215/2015 and the restructuring of the Parliamentary Inquiry 

Commission (CPI) of the National Indian Foundation (FUNAI) and the National Institute of 

Colonization and Agrarian Reform (INCRA) in the biennium 2015/2016 analyzed one of the 

topics of this work.

Keywords/Palabras-claves/Mots-clés: Indigenous genocide, Rural caucus, Territorial 
rights, Rural space
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ATUAL GENOCÍDIO INDÍGENA: DISCURSO DA BANCADA RURALISTA E 

ENFRENTAMENTOS COTIDIANOS CONTRA O RETROCESSO DE DIREITOS 

TERRITORIAIS 

 

CURRENT GENOCIDE INDIGENOUS: SPEECH OF THE RURALIST CAUCUS 

AND DAILY CONFRONTATIONS AGAINST DISQUALIFICATION FROM 

TERRITORIAL RIGHTS 

 

Introdução; 1. Genocídio Indígena em Curso; 2. O caso da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 3. Direitos Indígenas: Terra é Vida; 

Conclusão.  

  

RESUMO: O roteiro histórico das relações do Estado brasileiro com os povos indígenas se caracteriza pela 

atuação intervencionista na gestão e ocupação dos territórios originários e da apropriação utilitarista das suas 

riquezas e conhecimentos, dando continuidade ao atraso e coadunando com práticas de extermínio e higienização 

social do espaço agrário. O conjunto das violências físicas e das violações de Direito perpetradas contra os povos 

indígenas compreendem uma complexa análise do processo genocida em curso. Investigar e entender o 

desaparecimento físico e cultural dos povos indígenas, exige um profundo reconhecimento das estruturas 

econômicas e institucionais que se manifestam no cenário político e tem causado a cooptação das funções 

institucionais das organizações do Estado com diferentes medidas (legais e administrativas) de incentivo e 

promoção do racismo, do preconceito e da exclusão socioeconômica desses povos. A bancada ruralista composta 

por congressistas defensores do agronegócio, e do fomento aos latifúndios, tem liderado diversas medidas políticas 

que causam o desmonte da política indígena acentuando o caráter hegemônico e segregacionista da estrutura 

agrária brasileira. Tais medidas têm se tornado evidentes no Congresso Nacional com propostas como a PEC 

215/2015 e a reestruturação da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) no biênio 2015/2016 analisada em um dos 

tópicos desse trabalho.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Genocídio Indígena; Bancada Ruralista; Direitos Territoriais; Espaço Agrário.   

 

SUMMARY: The historical itinerary of the relations Brazilian state with indigenous peoples is characterized by 

the interventionist role in the management and occupation of the original territories and utilitarian appropriation 

of their wealth and knowledge, continuing the delay and conciliated with extermination practices and social 

hygiene from agrarian space. The set of physical violence and law violations perpetrated against indigenous 

peoples comprise a complex analysis of the genocidal process underway. Investigate and understand the physical 

and cultural disappearance of indigenous peoples, it requires a deep appreciation of the economic and institutional 

structures that appear on the political scene and has caused the cooptation of institutional functions of state 

organizations with different measures (legal and administrative) and incentive promotion of racism, prejudice and 

socioeconomic exclusion of these peoples. The political front of hegemony farmer made up for defenders 

congressmen of the agribusiness and facilitating the latifundia, has led many policy measures that cause the 

dismantling of indigenous policy accentuating the hegemonic and segregationist character of the Brazilian agrarian 

structure. Such measures have become evident in Congress with proposals such as the PEC 215/2015 and the 

restructuring of the Parliamentary Inquiry Commission (CPI) of the National Indian Foundation (FUNAI) and the 

National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) in the biennium 2015/2016 analyzed one of the 

topics of this work. 

 

KEYWORDS: Indigenous Genocide; Rural Caucus; Territorial Rights; Rural Space. 
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A discussão do desaparecimento dos povos tradicionais indígenas é recorrente pelo 

mundo todo, desde a colonização europeia sobre outros continentes que os conflitos territoriais 

têm causado o extermínio de várias comunidades nativas. Atualmente poucas sobreviveram e 

menos ainda continuam no seu território de origem ou professam a sua cultural original, a 

maioria foi despojada de suas terras e sua identidade sub-rogada pelo poder hegemônico. Desde 

o Século XV territórios que antes pertenciam a incontáveis comunidades com as mais diversas 

etnias, passaram a ser violentamente ocupados e explorados por navegantes em busca de mais 

riquezas e maiores recursos. Com a superação do processo de colonização mercantil, novas 

sociedades foram criadas nos territórios onde antes as anteriores se formaram, sendo que os 

povos e comunidades tradicionais indígenas, seguiram apagados da História. 1          

  No Brasil, a colonização portuguesa não foi diferente, catequizou, escravizou e explorou 

como pôde o trabalho, a cultura e os conhecimentos indígenas. Tamanho foi o impacto da 

dominação na formação social e cultural, que passados cinco séculos a discussão da questão 

indígena continua enfrentando as mesmas ameaças racistas e colonizadoras sobre suas terras, 

sua cultura e suas identidades. Os conflitos com fazendeiros, mineradoras e as mais variadas 

iniciativas de interferência e desocupação dos seus territórios, revela que o interesse motivador 

desse tratamento preconceituoso é puramente econômico. Historicamente os povos nativos 

foram colocados na esteira do atraso, enquanto as riquezas naturais de seus territórios seguiram 

expropriadas e comercializadas por interesses econômicos.  

Desde a invasão e o início da dominação portuguesa no litoral do nordeste brasileiro, só 

fez aumentar as formas de intervenção e ameaças à integridade física e moral dos povos 

indígenas nativos, comprometendo sua existência e promovendo o que pode ser descrito como 

higienização étnica no contexto agrário. A expansão das forças econômicas e o seu avanço no 

cenário político, financeirizou as relações públicas concretizando a implantação do projeto 

hegemônico sobre o território brasileiro, perpetuando a administração dos conflitos territoriais, 

dando continuidade ao atraso e alimentando o passado ainda presente de um intocável quadro 

de subdesenvolvimento agroexportador. Nos dizeres de Plínio de Arruda Sampaio, sem discutir 

o espaço agrário brasileiro como alternativa de distribuição de renda e desconcentração no 

modelo agroindustrial voltado para latifúndios e agro exportações, não conseguiremos 

plenamente alcançar o desenvolvimento e resolver os problemas sociais do país.  

                                                           
1 A terminologia povos e comunidades tradicionais foi utilizada nesse paragrafo e ao longo desse trabalho como 
referência aos povos tradicionalmente ocupantes do território onde hoje estão estabelecidas sociedades 
desconectadas de sua ancestralidade indígena, expressões de organização social antagônicas ao modelo 
implantado no ocidente com o advento político e jurídico do continente Americano que distorceu os valores, as 
identidades e contribuições desses povos para a criação das novas sociedades.  
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Os direitos indígenas assegurados com a Constituição Federal de 1988 na esfera formal 

não tem sido implementados satisfatoriamente, indicando dentre outros aspectos, a 

invisibilidade estatística desses povos e a omissão do Estado no plano político prático, que 

sempre esteve mais voltado ao projeto agrário hegemônico de altas taxas de exploração 

econômica e lucratividade, defendido pela bancada ruralista. A exploração abusiva dos recursos 

naturais e a privatização das riquezas naturais e dos conhecimentos tradicionais, tem acelerado 

o seu desaparecimento, expondo-os a um contexto de marginalidade política e vulnerabilidade 

social. De acordo com o censo demográfico, desde 2000 a população indígena tem crescido em 

diversas regiões, contudo, esse número não reflete a realidade em si, de forma paralela a esse 

dado, ainda existe grande número de comunidades sem suas terras, envolvidos em conflitos 

agrários (Com fazendeiros, mineradoras e posseiros) ou com os processos de demarcação e ou 

homologação de seus territórios, paralisados ou ameaçados de revisão por alguma medida 

(Legal ou administrativa) ruralista.   

O comportamento apático das estruturas públicas em relação a questão indígena, 

proliferou uma visão limitada que ora os coloca como endógenos e contrários ao processo 

civilizatório e de desenvolvimento, ora utiliza de elementos narrativos racistas e discursos 

românticos que reduzem a sua importância, relevância e participação política. Os avanços legais 

internacionais e nacionais obtidos como resultado das mobilizações, conferências e debates 

realizados nas universidades e espaços públicos, são importantes medidas de proteção que 

asseguram o direito originário dos povos indígenas sobre seus territórios e tecnologias. 

Documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (1989), a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(1992) e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (2007) servem como importante instrumento de política agrária, ambiental e 

social.  

Mesmo com o advento desse desenho programático de uma política setorial para os povos 

indígenas e comunidades tradicionais, muito pouco foi feito na efetividade dos direitos 

conquistados. De acordo com o Relatório da Violência Contra Povos Indígenas de 2014 do 

Conselho Missionário Indigenista, o governo Dilma Rousseff foi o que menos demarcou terras 

indígenas desde o regime militar no Brasil, esse cenário como discutido na publicação, retrata 

o avanço das forças econômicas conservadoras ligadas com a manutenção de latifúndios e do 

fomento do modelo agroindustrial pelo país como perspectiva desenvolvimentista. A bancada 

ruralista formada por congressistas que direta ou indiretamente possuem algum vínculo 

empresarial com o agronegócio (Baseado na produção agropecuária e outros insumos agrícolas 
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em alta escala para exportação) representa de forma veemente interesses econômicos contrários 

aos direitos indígenas, de caráter coletivo e de preservação ambiental.                 

A exemplo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) articulada de 20/05 até 7/12/99 

e reaberta em 2015, para investigar supostos abusos e irregularidades das ações possessórias e 

de competência política da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é mais uma das tentativas de mitigar a efetividade 

dos direitos territoriais indígenas. A CPI sempre foi historicamente conduzida por congressistas 

abertamente defensores de interesses da bancada ruralista e contra as medidas de reforma 

agrária e de políticas públicas indígenas. De intenção puramente política, em sua segunda 

versão, a CPI terminou em 2016, finalizando seus trabalhos após seis meses sem nenhum 

relatório final. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado 

Padre João, a CPI serviu como espaço político para a institucionalização de discursos racistas 

e a criminalização dos movimentos sociais.  

Esse cenário demonstra de forma mais ampla o evidente desgaste do modelo de Estado 

como resposta as necessidades da população e as ameaças geradas pela onda conservadora que 

busca de todas as formas institucionalizar retrocessos com ameaças aos direitos humanos, 

territoriais, coletivos e ambientais no Brasil. A cooptação do sentido institucional do Estado 

favorece cada vez mais a expansão dos interesses empresariais do agronegócio e de grandes 

empresas, atuando dentro de casas legislativas e instâncias de deliberação e participação 

política, formando um complexo lobby a favor do incentivo financeiro e fomento da 

agroindústria e exportação de recursos naturais, ainda em abundância no país. 

A administração do atraso e da dívida territorial não resgatada com os povos nativos e 

escravizados, prolonga ainda mais o estado latente de pobreza e de seu genocídio étnico.  O 

caso dos povos indígenas demonstra a enorme deficiência estatal na execução de políticas 

públicas, a fragilidade das conquistas de direitos coletivos e as grandes barreiras políticas e 

econômicas assentadas sob os espaços públicos. As medidas legais e administrativas 

conservadoras não causam apenas impactos fundiários e exclusivamente interligados com a 

causa indígena, mas também alertam para a necessidade de se discutir reformas agrárias capazes 

de redistribuir a renda e promover inclusão social. O contexto agrário brasileiro já a bastante 

tempo vem sendo reconhecido apenas do ponto de vista da sua utilização econômica, 

permanecendo centralizado na manutenção de latifúndios que historicamente se locupletaram 

de favorecimentos e incentivos públicos, interpelando quaisquer direitos territoriais, indígenas 

e das comunidades tradicionais, distanciando-se da sua interface com a discussão de um projeto 
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de desenvolvimento mais profundo e atrelado aos princípios da justiça social e qualidade de 

vida.  

Nesse sentido, o presente artigo retrata o panorama das questões indígenas, sua 

pertinência dentro das questões agrárias e busca promover uma reflexão sobre as consequências 

desse panorama sobre os rumos do desenvolvimento brasileiro. Tem como objetivo mais amplo 

somar com a desconstrução da visão racista e romântica preconizada em muitos ambientes 

políticos e sociais, que desqualificam direitos, valores e conhecimentos indígenas. Espera-se 

contribuir igualmente para entender a conjuntura e os dilemas que perpassam o espaço agrário 

e o disparate do desaparecimento indígena.   

 

 

1. Genocídio Indígena em Curso 

 

O holocausto judeu é o genocídio mais estudado, por isso serve de modelo clássico e caso 

de comparação para todos os interessados em entender e prevenir massacres de grupos ou de 

populações inteiras. Segundo o historiador Jacobo S. Sikora (2012, p.7/8) as implicações do 

genocídio são universais e suas encenações sugerem que nenhuma nação está imunizada contra 

cometer atrocidades em razão do gênero, raça, religião, orientação sexual, etnia, classe social 

ou ideologia. A destruição da população indígena original da América Central, pode ser 

considerado mais um exemplo de genocídio. Alguns culpam o antissemitismo cristão e 

moderno como gestores do genocídio; outros apontam o sistema capitalista e suas crises; um 

grupo estuda a modernidade, o nacionalismo e o racismo biológico; outros dão ênfase na 

personalidade autoritária e o fascismo; há quem opine que é resultado da construção de uma 

masculinidade agressiva e as situações de violência a que levam; outros enxergam a causa na 

mente criminal (p. 13).     

Após a Segunda Guerra Mundial, Hanna Arendt formulou uma nova tese já muito 

discutida segundo a qual, os movimentos totalitários, na medida em que se apoderam de todas 

as cosmovisões e ideologias, podem converte-los, e por meio do terror, em novas formas de 

Estado. Desde 1966, Arendt opina que só o nazismo e o estalinismo conseguiram realiza-lo de 

forma historicamente completa. Para ela, o genocídio é então resultado do totalitarismo. Para 

Raymond Aron o conceito central da teoria do totalitarismo é a ideologia que se manifesta 

através do partido, a consequência da aplicação da ideologia em um regime de um partido único 

é a dominação total da sociedade. Neste sentido Aron se diferencia de Arendt por estabelecer 

diferentes graus de totalitarismo, deste modo, torna-se possível observar diferentes regimes 

totalitários, como por exemplo os regimes de Lênin e Stalin (p. 15). 
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O termo genocídio é relativamente novo mas seu conceito é antigo. O jurista polaco Rafael 

Lemkin introduziu o termo genocídio em um curto livro que publicou depois da Segunda Guerra 

Mundial. Logo, ele ajudaria as Nações Unidas a formular a Convenção para a Prevenção e a 

Penalização do Genocídio em 1948. Esta definiu de maneira ampla como os "atos cometidos 

com a intenção de destruir, em parte ou de forma total, um grupo nacional, étnico, racial ou 

religioso". Lemkin esclareceu que o genocídio não deve ser entendido somente como a matança 

do grupo ou da etnia senão que "é uma série de ações coordenadas que tem como fim a 

destruição das bases fundamentais que sustentam a uma nação ou etnia". Os objetivos de tal 

plano são "a desintegração das instituições políticas e sociais de cultura, religião, língua, 

sentimentos de pertencimento nacional e sobrevivência econômica e a destruição da dignidade, 

da segurança, da saúde e da vida deste grupo". O genocídio, segundo Lemkin, pode realizar-se 

tanto se a população permanece em seu espaço como pela expulsão deste e sua substituição 

com a população do grupo opressor. Na atual definição, se pode cometer genocídio ainda que 

sem matar a um só membro da população. (p. 31).    

O professor espanhol Bartolomé Clavero da Universidade de Sevilha, possui larga 

experiência jurídica e sobretudo constitucional, e como resultado da investigação realizada 

acompanhando uma vasta lista de denúncias envolvendo o descumprimento de direitos 

humanos e legislações nacionais e internacionais na América Latina contra povos indígenas 

recebidos pela Organização das Nações Unidas, e mais especialmente discutidas pelo Fórum 

Permanente para Questões Indígenas, lançou em agosto de 2011 uma publicação retratando o 

processo genocida indígena em curso. O livro retrata de forma objetiva contradições políticas 

dos governos latino americanos e diversos casos de omissão estatal no cumprimento de 

obrigações internacionais (Contra a Convenção 169 da OIT por exemplo) muitas vezes dos 

próprios ordenamentos constitucionais nacionais, coadunando com o avanço da expropriação 

causada por grandes corporações transnacionais (mineradoras, petrolíferas, florestais e outras) 

nos territórios indígenas.   

No relato de suas visitas, Clavero atua como agente técnico e ativista dos direitos 

constitucionais, denunciando o caráter generalizante que os direitos humanos adquiriram, 

muitas vezes se desvinculando do entendimento que os mesmos devem ser reflexos do exercício 

da cidadania a partir da atuação institucional do Estado. Na Guatemala por exemplo, chegaram 

a legitimar a mudança da Constituição que cancelava os direitos das comunidades indígenas, a 

fim de promover iniciativas de assimilação política e cultural. Não apenas na Guatemala, mas 

muitos países tomaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma nova forma 
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de aval para suas políticas mais contrárias ao reconhecimento de direitos que não foram 

colocados individualmente na Constituição (2011, p. 110).    

No caso brasileiro, ao longo da história, os documentos e discursos oficiais 

desqualificaram os povos indígenas, por meio de nomenclaturas depreciativas, como selvagem, 

gentio, aborígene, negro da terra, bugre, caboclo, bronco, ocioso, errante, incivilizado, bárbaro, 

indolente (DANTAS, 2011, p. 32). Esse comportamento preconceituoso e racista, promoveu a 

exclusão dos povos indígenas da maioria dos serviços públicos e de acesso às estruturas de 

suporte presentes para o restante da população, como educação, saúde e segurança. Como 

assevera Carlos Frederico Marés de S. Filho, historicamente esse tratamento tem incentivado 

uma atuação precária do Estado brasileiro em relação as demandas das comunidades tribais e 

indígenas, enfraquecendo as instituições brasileiras responsáveis por resolver as necessidades 

indígenas, ou atuando com caráter utilitarista.    

As instruções jurídicas com caráter de norma, quase sempre estiveram concatenadas com 

as bases da política colonialista em relação aos índios, traçando modelos de inclusão que se 

apropriam das suas riquezas e promovem o extermínio das sociedades indígenas por meio da 

desintegração de suas culturas. Em primeiro lugar, porque essa ideia perpassou a história 

fundamentando as políticas, quando não de morte física, de morte simbólica pela assimilação e 

pela integração (no sentido colonial da descaracterização) dos povos indígenas a uma 

homogênea sociedade colonial e posterior constituição do Estado nacional. Em segundo lugar, 

operando no sentido de se demarcar o domínio territorial do Estado, ignorando seu caráter 

relacional com as questões indígenas. (DANTAS, 2011, p. 35) 

No sentido de entender como o genocídio indígena continua acontecendo cotidianamente, 

Clavero sinaliza o importante efeito que possui a banalização do desaparecimento das 

comunidades tradicionais e a falta de questionamentos internacionais sobre a destruição 

deliberada de grupos humanos. Esse aspecto é exposto sob a égide da banalização do mal pelos 

que seguem cometendo de forma direta ou indireta a dizimação dos povos indígenas 

americanos, sendo muitas vezes reconhecidos publicamente pela sua eficiência. O avanço das 

políticas denegatórias tornou-se tão comum que gerou a invisibilidade de várias histórias de 

genocídios, tornando rotineiras experiências como a colonização europeia e a dizimação de 

várias tribos na África ou a mortandade causada pelo movimento nazista da Alemanha e 

banalizando o que vem acontecendo com os povos indígenas (2011, p.115/116). 

Para Quijano (2005, p. 227/228) a codificação das diferenças entre conquistadores e 

conquistados na ideia de raça, ou seja, a distinção feita em razão de uma estrutura biológica 

distinta e por isso considerada inferior, constitui o cerne do poder dominante colonizador que 
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se deu na América e ainda mantém forte influência no pensamento padrão. Essa ideia 

fundamentou a criação de novas identidades (índios, negros, mestiços) e redefiniu outras, 

organizando-as de acordo com características geográficas e frequentemente associadas à uma 

hierarquia dentro da sociedade com lugares e papeis sociais pré-definidos. A classificação e 

padronização social ocorrida na América foi utilizada como principal meio de legitimação da 

conquista territorial e do controle sobre os povos nativos, pois organizou e estruturou as formas 

tradicionais de exercício do poder e movimentação econômica.        

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) apurou que até 2014, os casos de violência 

com indígenas aumentaram 131% de acordo com o Relatório da Violência contra os Povos 

Indígenas no Brasil. A principal demanda indígena continua sendo a recuperação de seus 

territórios, significando também onde se situa o centro da questão indígena e dos conflitos 

agrários por conta da expansão do agronegócio (agropecuária, madeireiras, mineradoras e 

outras). O atraso na demarcação dos territórios pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

demonstra o tenso campo de disputa política travado entre ruralistas, ambientalistas e 

defensores dos direitos indígenas e dos movimentos sociais pela terra, o que tem gerado também 

o aumento das violações de direitos e violências. 

Para Cléber Buzatto, secretário-executivo do CIMI, o ódio e a violência contra os povos 

indígenas têm relação direta com os ataques promovidos pela bancada ruralista no Congresso 

Nacional. O caso da morte do menino Vitor, da etnia Kaingang, assassinado no colo da mãe 

enquanto era amamentado em frente à rodoviária do município de Imbituba, em Santa Catarina, 

e de outro indígena (não identificado) morto também em uma rodoviária no centro de Belo 

Horizonte, espancado enquanto dormia, demonstram a gravidade da situação. Segundo Cléber 

as menções racistas, preconceituosas e de ódio contra os povos indígenas feitas por 

congressistas ruralistas, tiveram impacto direto no aumento dos casos de violência gratuita e 

até de assassinatos contra indígenas em todo o país, principalmente no Amazonas e Mato 

Grosso do Sul.     

Em entrevista realizada em dezembro de 2015, a procuradora federal Thais Santi, relata o 

lamentável contexto em está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte no município de 

Altamira no Pará. Para ela o caso reflete o mapa de um etnocídio naturalizado com o suporte 

do Estado Constitucional, onde dezenas de povos indígenas e comunidades tradicionais, 

desassistidas pelo poder público, são desalojadas de seus territórios sem qualquer amparo ou 

mesmo sem as garantias legais previstas. O resultado tem sido o aniquilamento de sua cultura 

com a invisibilidade dos seus modos de ser, estar e viver. Segundo ela a obra confunde os 

patrimônios público e privado num conturbado consórcio de empresas, descumpre medidas 
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legais de proteção e preservação socioambiental e é um exemplo presente da banalização do 

mal, exercitada por Hannah Arendt no estudo sobre estados totalitários.    

O diretor do Museu do Índio, José Carlos Levinho, chama a atenção para outro importante 

elemento que tem contribuído para o desaparecimento da cultura indígena no Brasil. Estima-se 

que existiram cerca de 160 expressões linguísticas (dialetos, grupos e subgrupos) no país e de 

acordo com José Carlos, o país corre o risco de perder no prazo de 15 anos, um terço de suas 

línguas indígenas. Segundo ele, devido aos processos de globalização e desterritorialização, 

estamos na iminência de ver desaparecer cerca de 40 línguas indígenas nos próximos anos. A 

falta de políticas públicas sobre o assunto, gera um total desconhecimento acerca da real 

situação e sem iniciativas a respeito, muitas dessas línguas não chegarão nem mesmo a ser 

conhecidas e estudadas.  

Casos de omissão estatal, atraso e negligência na demarcação de territórios, discursos 

racistas, decisões judiciais fundamentalistas e a invisibilização da cultura indígena (nos seus 

modos de ser, estar, fazer e falar), motivam cada vez seu desaparecimento e a onda de violência, 

ódio e assassinatos que têm acontecido pelo Brasil. Apesar das pontuais experiências de 

reconhecimento e efetividade dos direitos indígenas, a grande maioria ainda permanece em 

estado de vulnerabilidade social, migrando-se para os centros urbanos e ocupando beiradas de 

rodovias na tentativa de sobreviver. A negação política presente no processo genocida indígena, 

também carrega fatores coloniais históricos que naturalizam a usurpação territorial do espaço 

agrário.   

 

 

2. O caso da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) e do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

 

A Proposta de Emenda Constitucional 215/2000 (PEC 215) visa retirar do poder 

Executivo a função de demarcar as terras indígenas, ao incluir entre as competências do 

Congresso Nacional, a função de aprovar as demarcações e ratificar as já homologadas, 

podendo inclusive rever e reverter demarcações antigas. A medida de autoria de Almir Sá 

(PPB/RR) ficou conhecida por dar continuidade a uma debatida demanda ruralista por mais 

terras para o agronegócio, ameaçando de forma latente o direito territorial dos povos indígenas 

conquistado na Constituição Federal de 1988. Mesmo antes do início da tramitação da proposta, 

é possível listar um extenso rol de outras medidas legais e administrativas que buscam paralisar 

as demarcações de terras e incentivar um comportamento de invisibilidade dos direitos e das 

reinvindicações indígenas.      
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O projeto ruralista para o campo influencia diretamente os centros urbanos e a dinâmica 

de desenvolvimento nacional. A forma como ocorreu a trajetória e o crescimento do 

agronegócio, compreende três períodos históricos principais: o apogeu dos latifúndios no Brasil 

em 1850 com a edição da Lei de Terras, a modernização conservadora dos anos 1960/70 e a 

intensificação do modelo agroexportador pelo regime militar até 1980. Esse processo vem 

sendo construído e articulado com o propósito de assegurar uma série de favorecimentos a elite 

agrária proprietária dos grandes centros de produção e exportação agrícola. Com o passar dos 

anos, apesar da modernização industrial, o espaço agrário perpetuou-se intocado com as 

mesmas forças políticas e econômicas ocupando e demandando o Estado, tanto que os centros 

agroindustriais passaram a ser identificados como os motores do desenvolvimento nacional.  

Os conflitos territoriais passaram desde então a se manter rotineiramente constantes 

dentro da história brasileira, com o surgimento de diversos movimentos sociais pela distribuição 

de terras e distribuição da renda. Grupos de povos indígenas, da via campesina e das 

comunidades tradicionais (associados como minoria política), historicamente tiveram direitos 

negligenciados e por vezes, ineficazes no seu sentido prático. Em relação aos povos indígenas, 

a invisibilidade sempre foi maior devido ao processo anterior de colonização e exploração de 

suas terras, além da escravização do seu povo, levando comunidades inteiras ao completo 

extermínio, seja pelo ataque direto por meio de violências e assassinatos ou pela cooptação das 

funções institucionais do Estado.  

Ao mesmo tempo em que o projeto ruralista avançou e conquistou cada vez mais espaço 

e autonomia econômica, diversificando suas fontes produtivas e variando suas formas de 

organização financeira (empresas, cooperativas, consórcios públicos), houve também o 

aumento e aperfeiçoamento de ameaças à integridade física e cultural dos povos indígenas. A 

adoção do modelo ruralista de desenvolvimento expandiu as fronteiras do agronegócio 

dominando o mercado de terras, impulsionando agro exportações (principalmente de soja, 

milho, cana, café e produtos da agropecuária) e servindo como o mecanismo econômico capaz 

de alavancar o crescimento e agregar valor à moeda nacional equilibrando o déficit financeiro.   

O agronegócio, reconhecidamente lucrativo, apesar do seu exponencial crescimento 

econômico e a sua contribuição para o florescimento da econômica nacional, depende do 

desmatamento, da utilização de insumos agrícolas e de lotes cada vez maiores de terras 

agriculturáveis. Nesse sentido, a expansão do agronegócio viola frontalmente os direitos 

indígenas (territoriais e culturais), ambientais e coletivos assegurados pela Constituição Federal 

de 1988. A segurança jurídica adquirida para o fomento das práticas comerciais do agronegócio, 
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é em grande medida, proveniente das intervenções políticas realizadas nos espaços políticos 

institucionalizados como o Congresso Nacional brasileiro.      

A articulação de propostas ruralistas apresentadas no Congresso Nacional tivera início a 

partir da década de 1980 com reivindicações de maiores incentivos financeiros e estabilidade 

jurídica para o uso e gestão da terra de forma a alcançar sua máxima produtividade e 

lucratividade, desrespeitando normas de preservação ambiental e paralisando a demarcação de 

terras indígenas. A primeira vez em que foi proposta Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

para investigar possíveis abusos cometidos na demarcação das terras indígenas de Raposa/Serra 

do Sol no Estado de Roraima e conflitos no Estado do Amapá, pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), o relatório concluiu apontando abusos cometidos com base em arguições 

antropológicas exageradamente favoráveis aos povos indígenas.  

Com a intenção de analisar possíveis abusos cometidos pela FUNAI na demarcação de 

terras indígenas e de discutir a questão indígena de forma aberta e clara, independente das 

polêmicas e antagonismos ressonantes da política indígena, a CPI durou 180 dias, começou os 

trabalhos no dia 20 de maio e terminou no dia 07 de dezembro de 1999. Durante as sessões 

foram arguidas diversas questões como: informações sobre a população indígena no Brasil, 

cumprimento e eficácia das funções institucionais da FUNAI, os direitos constitucionais 

indígenas e conflitos agrários (Principalmente nos Estado da Amazônia, de Roraima e Amapá), 

os problemas de acesso a saúde e educação, e a política de integração entre índios e não-índios.  

Apesar de reconhecer o crescente enfraquecimento causado pela descentralização de 

várias pastas do escopo de atuação da FUNAI (Como saúde e educação indígenas) para os 

respectivos ministérios e demais órgãos públicos correlatos, foi apontado como elemento 

principal durante a CPI, a necessidade de rever as demarcações feitas nas terras de Raposa/Serra 

do Sol do povo Yanomami que teriam ocupado toda a região Leste do Estado de Roraima, 

inviabilizando práticas agrícolas e o desenvolvimento do Estado. O Supremo Tribunal Federal 

(STF) chegou a julgar a validade dos decretos presidenciais que homologaram a reserva 

indígena (PET 3388), reconhecendo o direito territorial e de autodeterminação dos povos 

indígenas da região, na ocasião o ministro Barroso chegou a dizer que não existe direito 

absoluto: os direitos dos índios são tão importantes quanto o direito à proteção ambiental ou à 

defesa nacional. 

Outro ponto discutido na CPI, foram os conflitos territoriais e políticos entre grupos de 

povos indígenas com o Centro de Trabalho Indigenista, a FUNAI e o Governo do Estado do 

Amapá, em função da contraditoriedade durante o processo de demarcação de seus territórios. 

A área em questão conta com um total de 523 índios que tiveram suas terras demarcadas em 
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lados opostos, inservíveis para os seus usos e costumes, e que a atuação de Organizações Não 

Governamentais (ONG’s), que em tese deveriam lhes conceder apoio e assistência, estaria 

acirrando diferenças e convergindo para conflitos entre as próprias comunidades.  

De forma geral, a CPI serviu como espaço político institucionalizado que reconheceu 

pequenos avanços casuísticos da política indígena, a suficiência legislativa dos direitos 

territoriais (Com a ressalva de ser necessária a regulamentação do artigo 231 da C.F./88) e os 

grandes percalços enfrentados na saúde, educação e efetividade de direitos indígenas 

assegurados na Constituição de 1988. A respeito do Estado da Amazônia é realizada importante 

análise no sentido de reconhecer sua grandiosa extensão territorial, suas riquezas naturais 

(Animais e vegetais), os interesses econômicos na região e principalmente, a necessidade de se 

promover a ocupação territorial com a abertura de estradas, maior presença militar e 

consequente chegada da estrutura do Estado, sobre terras até então desocupadas. 

Em novembro de 2015 a CPI da FUNAI foi reaberta com o objetivo suplementar de incluir 

dentro do seu quadro de investigação, as ações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Após três prorrogações de prazo e oito meses de funcionamento, a CPI foi 

encerrada em agosto de 2016 pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e 

terminou sem relatório final. A comissão, formada em sua maioria por congressistas ruralistas, 

durante o tempo em que esteve ativa atuou de forma solenemente política, atacando 

movimentos sociais do campo com acusações superficiais de supostos abusos e irregularidades 

do trabalho técnico de antropólogos, historiadores, biólogos, geógrafos e outros profissionais, 

na pretensão de atrasar e enfraquecer as demarcações de terras indígenas e quilombolas e 

reforma agrária no Brasil. 

As prorrogações da CPI da FUNAI e do INCRA (2015/16), e acima de tudo, a ausência 

de um relatório final, apenas confirma o caráter deletério que o motivou os trabalhos da 

comissão. De forma geral os direitos indígenas e a justiça social no espaço agrário têm sido 

atacados constantemente sob o comando do agronegócio e a égide de uma violência simbólica 

que utiliza os poderes do Estado (executivo, legislativo e judiciário) na institucionalização do 

racismo e da violência contra os povos tradicionais. As disputas políticas travadas em torno das 

questões agrárias tornaram-se bandeiras de classe social e no caso do agronegócio, segue 

protagonizada pela elite dominante.  

3. Direitos Indígenas: Terra é Vida 

 

Até a carta de direitos indígenas previstos na Constituição Federal de 1988, a política 

indígena brasileira esteve atrelada a um sentido integracionista que ora invisibilizou sua 
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existência física e cultural, ora causou seu isolamento desqualificando as diferenças, valores e 

qualidades das comunidades socialmente diferenciadas. Desde o ano 1824, durante o período 

colonial, os povos nativos foram oprimidos, escravizados, catequizados e transformados em 

trabalhadores livres utilizando-se do discurso de ser necessário lhes atribuir cidadania nos 

mesmos moldes da sociedade burguesa. A carta magna de 1988 inovou e rompeu com essa 

concepção utilitarista dos direitos indígenas, atribuindo-lhe abrangência de direitos coletivos e 

principalmente resguardando-lhe o direito à diferença, sem necessidade da sua integração com 

a sociedade nacional, permanecendo dessa forma índios. (SOUZA FILHO, 1998, p. 02). 

Os direitos indígenas previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB) estão concentrados no Capítulo VIII, Arts. 231 e 232, estabelecendo garantias 

territoriais, culturais, intelectuais e de participação (Autodeterminação).2 Igualmente a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (2004) assegura o direito dos povos 

indígenas à consulta prévia em todos os processos que de alguma forma venha a causar qualquer 

restrição, limitação ou impedimento do exercício de algum de seus direitos. Cotidianamente o 

direito indígena aos territórios originários é o mais atacado e por isso mesmo, vem sendo 

desqualificado pelos congressistas da bancada ruralista que adotam uma discursividade 

econômica centrada nos ganhos do agronegócio e que repete, constantemente, a reinvindicação 

de vultuosas áreas rurais voltadas para a alta produtividade de monoculturas e aceleração do 

crescimento agroindustrial.       

                                                           

2 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 

permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. § 3º O aproveitamento 

dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, 

ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. § 4º As terras de que trata este artigo 

são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. § 5º É vedada a remoção dos grupos 

indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, 

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. § 6º São nulos e extintos, não 

produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 

refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado 

relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 

extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 

da ocupação de boa-fé.  

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de 

seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 
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Desde que houve a implementação da CRFB/88, a União se tornou o ente federativo 

diretamente responsável pela demarcação dos territórios originários indígenas, garantindo sua 

organização social e a continuidade do conjunto de suas crenças, línguas, costumes e tradições, 

visando acima de tudo sua existência como socialmente diferenciada e pertencente a nação 

brasileira. O direito ao território é a principal forma de sobrevivência dos povos indígenas, são 

nas terras onde habitam que mantém uma relação de subsistência com os recursos naturais 

utilizando e reproduzindo suas práticas tradicionais de sobrevivência. Os direitos indígenas só 

alcançam sua plenitude com a necessária segurança e efetividade do direito à terra, sem este os 

povos indígenas passam a não exercer Direito nenhum. A existência sadia e comprometida com 

a preservação e conservação dos recursos naturais, em muitos casos tem comprovadamente sido 

resultado da demarcação e homologação dos territórios indígenas onde originalmente esses 

povos mantém um vínculo ancestral e cosmogônico.  

Os chamados direitos intergeracionais, bastante discutidos quando se aborda o assunto 

sustentabilidade, dizem respeito à difícil e complexa relação de existência das culturas humanas 

na transmissão dos conhecimentos, tecnologias e práticas tradicionais entre as gerações que se 

sucedem no tempo. Esse caráter cosmogônico da cultura é essencial para o contínuo 

florescimento dos conhecimentos e das práticas indígenas indissociáveis de seus territórios 

originários. Sem a garantia de um espaço onde possam livremente exercitar suas práticas 

culturais, sociais e espirituais de organização, nenhuma comunidade indígena será capaz de 

contribuir com o aperfeiçoamento democrático, social e econômico brasileiro.      

O Brasil também já ratificou outros importantes instrumentos jurídicos internacionais, 

incorporando documentos como a Convenção sobre Diversidade Biológica (1998), a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural (2001) ao ordenamento nacional. Ambos os acordos citados abordam, de forma 

integral ou parcial, a necessidade de se garantir o acesso dos povos indígenas aos seus territórios 

para o equilíbrio ambiental, promoção e resgate da diversidade cultural, além da necessidade 

de inovar as formas do crescimento econômico para a garantia da existência da biodiversidade 

no planeta.  

Segundo Souza Filho (1998, p. 03) o texto constitucional brasileiro, apesar dos avanços, 

esconde diversas barreiras impeditivas à plena eficiência dos direitos indígenas. A primeira 

armadilha, e provavelmente a maior e mais importante, válida para todos e, por isso mesmo, 

também aos povos indígenas, é a formação de lacunas no sistema jurídico. Ao mesmo tempo 

em que cria direitos, especialmente os coletivos, mas também individuais, não os regulamenta 
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a ponto de impossibilitar sua pronta efetividade. A segunda armadilha está na valorização e 

primazia da propriedade privada sobre a propriedade coletiva, confundindo produtividade com 

função social da propriedade e fazendo com que o espirito individualista do capitalismo, passe 

a adquirir conotação social e coletiva.  

Para Wolker (2001, p.26) ainda precisamos superar as estruturas do Estado monista que 

estrutura a constituição de um Direito moderno adequado ao tipo de sociedade emergente 

(sociedade burguesa), reflexo do modo de produção material (capitalismo), com a hegemonia 

ideológica (liberal-individualista) e com a forma de organização institucional (Estado 

Soberano) configurada na dominação racional-legal (burocracia). Esse entendimento em grande 

parte, explica as deficiências do Direito ocidental moderno que reduz seus parâmetros de 

julgamento e análise a aspectos técnico-lógico-formais distantes da realidade social e da 

dinâmica histórica de luta de classes inexoráveis do próprio movimento da sociedade.   

A insuficiência do sistema jurídico em responder as demandas sociais, estaria ligado ao 

caráter monista do Estado, muito mais voltado para o julgamento de questões privadas e 

individuais, do que questões de dimensão social e coletivas. Esse seria um dos principais 

sintomas capazes de retratar a crise paradigmática pela qual passa o Direito. A representação 

dogmática do positivismo jurídico é o produto do formalismo normativista que sempre 

representou a sociedade burguesa edificada no rigoroso progresso industrial, técnico e 

científico. O formalismo é apontado como o elemento capaz de esconder as estruturas do poder 

dominantes, harmonizando as relações entre trabalho e capital, e eternizando a cultura liberal-

individualista. 

A teoria do pluralismo jurídico surge como expressão alternativa a legitimação capitalista 

do sistema monista que privilegia a racionalidade como projeto acabado e uniforme, excluindo 

a diversidade e multiplicidade das fontes normativas informais e difusas. O novo paradigma 

jurídico do pluralismo é concebido a partir de características participativas que buscam redefinir 

as bases da racionalidade formalista, direcionando a uma nova ética descentralizada para os 

grupos da sociedade civil, alcançando a periferia e instrumentalizando as novas necessidades 

sociais desejadas. Nesse aspecto, a formulação teórica e doutrinaria do pluralismo designa a 

existência de mais de uma realidade, de múltiplas formas de ação prática e da diversidade de 

campos sociais com particularidades próprias (WOLKMER, 2001, p. 172). 

Lyra Filho (2001, p. 44) também chama a atenção para a importância da dialética do 

Direito e da luta de classes e grupos, que cinde o bloco demográfico (da população), as 

oposições de espoliados e espoliadores, de oprimidos e opressores, que movimenta a dialética 
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social e, nela, a vertente jurídica, incompreensível e inexplicável fora deste contexto. O 

conjunto das instituições e a ideologia que a pretende legitimar (a ideologia da classe e grupos 

dominantes) padronizam-se numa organização social, que se garante com instrumentos de 

controle social: o controle é a central de operações das normas dinamizadas, dentro do ramo 

centrípeto, a fim de combater a dispersão, que desconjuntaria a sociedade e comprometeria a 

“segurança” da dominação. (2001, p.45).             

 

 

Conclusão 

 

Desde o processo de colonização que a política indígena no Brasil tem sido direcionada 

ora de forma destrutiva, ora de forma utilitarista/casuística em relação aos povos indígenas. No 

campo do Direito, a cultura jurídica moderna ocidental, ao invés de promover e assegurar os 

direitos coletivos resguardados no texto constitucional, que simboliza o rol de disposições 

organizatórias da sociedade, continua sedimentada pelo universalismo, relativismo e 

etnocentrismo. Esse comportamento obedece primordialmente aos ditames dos interesses 

econômicos e principalmente do controle hegemônico proveniente das bases coloniais 

presentes na sociedade moderna.    

As ações no plano jurídico e político em favor da regulamentação e implementação dos 

direitos indígenas ainda se mostram frágeis e relativamente insatisfatórios dado o contexto 

liberal que ameaça direitos, ordens jurídicas e até a existência de grupos socialmente 

diferenciados. O genocídio indígena é um retrato da financeirização da política e o seu perverso 

efeito na cooptação das funções institucionais do Estado a favor das classes sociais dominantes 

do ponto de vista da economia. As lutas sociais pela terra e os discursos políticos concernentes 

ao espaço agrário demonstram que longe de se buscar a efetividade jurídica, o que está em 

discussão são projetos ditados por classes sociais representantes da elite agrária.  

O cenário atual demonstra em suma também o esgotamento do sistema jurídico 

econômico e político em fornecer respostas aos problemas e conflitos territoriais brasileiros. 

Nesse sentido é necessária a regulamentação dos dispositivos constitucionais que prevê os 

direitos indígenas de modo a atender os parâmetros do pluralismo jurídico que valoriza e 

impulsiona a participação e a diversidade. Aliado a construção de um novo paradigma jurídico 

inclusivo, mostra-se de suma importância a participação política e atuação mobilizadora, 

empoderando sujeitos de direito a liderar e construir processos cada vez mais participativos e 

abertos. 
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Considerando ainda os aspectos históricos responsáveis pelo atual status quo, requer-se 

cada vez mais, uma atuação conjunta e colaborativa entre os diversos grupos e movimentos 

sociais reprimidos para o reconhecimento do impacto da dívida agrária não resgatada no 

desenvolvimento nacional. No que tange aos direitos indígenas coletivos, é preciso cada vez 

mais problematizar a sua não efetividade consonante com as consequências socioambientais 

resultantes. Ainda nesse sentido, mostra-se imprescindível a constante articulação política e 

mobilização social para ocupar e demandar o Estado no cumprimento das suas funções 

institucionais previstas nos ordenamentos jurídicos.          
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