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DE!\-fARCAÇÃO E PROTEÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL 

Márcio Santilh 

A demarcação das terras tem sido a principal reivindicação dos povos 
indígenas e das organizações que os apóiam no Brasil. O avanço das frentes de colonização e 
de exploração econômica pelo interior do País impõe às comunidades indígenas o 
confinamento em terras de extensões tendencialmente diminutas, ou as expulsa para regiões 
mais distantes. A definição pelo Estado dos limites das terras ocupadas pelos índios é 
fundamental para à sua sobrevivência física e cultural. 

A Constituição do Brasil reconhece os direitos originários dos índios às terras 
que tradicionalmente ocupam e determina à União que as demarque e as proteja. Os direitos 
territoriais originários independem da demarcação, mas a indefinição dos limites das terras 
indígenas · facilita a sua usurpação por terceiros, a apropriação das suas riquezas e a 
proliferação de conflitos e doenças. Por isso, a demarcação é uma providência administrativa 
essencial para a garantia dos demais direitos indígenas. · 

O status jurídico das terras indígenas no Brasil é sui generis: os índios não são 
os seus proprietários; estas terras pertencem à União, mas são destinadas em caráter 
permanente à posse dos índios ocupantes, que detém direitos exclusivos de usufruto sobre os 
recursos naturais, exceto às jazidas minerais. 

Há no Brasil cerca de 200 povos indígenas, culturalmente diferenciados, que 
vivem em 24 dos 26 Estados federais. Constituem-se de pequenas populações que oscilam 
entre 30 mil e poucas dezenas de pessoas. Totalizam cerca de 270 mil pessoas, apenas 0,2% 
da população brasileira, considerados somente os grupos aldeados. Existem 
aproximadamente 50 registros oficiais de grupos indígenas, provavelmente pouco 
populosos, jamais contatados pelo Estado Nacional. Portanto, varia radicalmente o tempo e 
a situação de contato destes povos com a sociedade brasileira. 

Estes povos detém direitos sobre cerca de 10.96% do território brasileiro. 
Vivem em tomo de 520 terras indígenas, o que significa que há poucos ocupantes de várias 
terras. Há, também, terras ocupadas por mais de um povo. 57,26% da população indígena 
vivem na Amazônia e ocupam 98,68% da extensão total das terras indígenas. Os outros 
40% ocupam apenas 2% das terras, vivendo nas demais regiões do País . 
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O Estatuto do Índio, uma lei de 1973, fixava um prazo de 5 anos para que a 
União concluísse a demarcação das terras indígenas. A Constituição de 1988 renovou este 
prazo, que já se esgotou sem que o objetivo fosse atingido. A falta de decisão política dos 
governos federais, as pressões dos interesses contrariados e a insuficiência de recursos 
orçamentários, são as principais causas que atrasam ou impedem as demarcações. 

O processo administrativo de demarcação de terras indígenas é por etapas: (1) 
identificação dos seus limites através de um grupo de trabalho nomeado pelo Presidente da 
FlJN AI, a agência indigenista oficial; (2) delimitação da terra indígena através de uma 
portaria do Ministro da Justiça, que determina à FUNAI a sua demarcação; (3) demarcação 
física, realizada em campo pela FlJNAI ou por empresa especializada escolhida por licitação; 
( 4) homologação dos limites demarcados através de decreto do Presidente da República, com 
o que se conclui o processo, seguindo-se apenas o registro formal do titulo no Departamento 
de Patrimônio da União e nos cartórios das comarcas onde as terras estão localizadas. 

Atualmente 51 % das terras indígenas têm suas demarcações homologadas por 
decretos presidenciais. 18% já tiveram seus limites reconhecidos por portarias ministeriais; 
destas, 27· terras já estão demarcadas :fisicamente e aguardam os respectivos decretos (ver 
lista em anexo), sendo que as demais estão sendo demarcadas ou aguardam os recursos 
necessários. Os 31 % restantes se encontram ainda nas etapas iniciais do processo 
demarcatório: 23 terras já estão identificadas e seus processos aguardam a portaria do 
Ministro da Justiça (ver lista em anexo), sendo que as demais estão em processo de 
identificação ou aguardam as providências oficiais preliminares. 

Nos seus primeiros 4 meses de mandato, o governo presidido por Fernando 
Henrique Cardoso não tomou providências quanto à demarcação das terras indígenas. Não 
houve homologações ou delimitações. Mas o presidente determinou a assinatura do contrato 
entre o governo brasileiro e o Banco Mundial/governo alemão referente ao componente 
indígena do Plano Piloto para a Proteção da Floresta Amazônica, o PP/G- 7, que aloca 
recursos externos para identificações e demarcações de terras indígenas. 

Se o governo FHC se dispusesse a assinar os decretos e portarias que já estão 
com seus procedimentos anteriores concluídos e submetidos à ratificação formal das 
autoridades responsáveis, estaria promovendo os seguintes avanços: (1) o índice de terras 
homologadas subiria de 51 a 56%; (2) o de terras sem providências ou em processo de 
identificação se reduziria de 31 para 26o/o, mantendo-se 18% em processo de demarcação 
física. Haverá recursos disponíveis para se fazer a maior parte das identificações e das 
demarcações pendentes previstas no PP/G- 7(as referentes às terras situadas na Amazônia). 
Portanto, depende exclusivamente da vontade política do governo promover um imediato e 
significativo salto à frente no processo de demarcação das terras indígenas. 

INS1ITUTO SOCIOAMBIENTAL 
SHIS0 QI 11, bloco K sobreloja 65- Brasília DF - íl625-500 - fones: 55 61 248-2439/248-5412 - fax: 248-6420 



Na outra vertente da responsabilidade constitucional da União - a de proteger 
as terras indígenas - a situação não é melhor. Dados da Fl.JN • .<\I indicam que 85% das terras 
indígenas, independentemente de estarem ou não demarcadas, sofrem algum tipo de intrusão 
ilegal, seja intermitente ou permanente, seja consentida ou na forma de invasão. As principais 
situações de intrusão, que se repetem em dezenas de casos, referem-se a: ( 1) garimpo 
(mineração ilegal); (2) exploração madeireira; (3) ocupação por posseiros (trabalhadores 
rurais sem terra); (4) grilos e invasões por latifundiários. 

Estas situações refletem o descontrole total do governo federal sobre as 
políticas mineral, florestal e agrária. São fenômenos que afetam não apenas as terras 
indígenas, mas também às unidades de conservação ambiental, as terras públicas devolutas 
ou destinadas a assentamentos de colonos e até mesmo as áreas destinadas ao uso exclusivo 
das Forças Armadas, Há, inclusive, dezenas de casos de superposições de diferentes 
destinações dadas às mesmas terras por atos incompatíveis entre si, promovidos por diversos 
órgãos públicos federais, como por exemplo, programas de colonização realiz.ados em terras 
indígenas ou destinadas à conservação ambiental. 

Isto significa que reina o caos sobre o patrimônio fundiário do Estado 
brasileiro, principalmente na região amazônica. Significa também que projetos de 
ordenamento territorial conduzidos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos não podem se 
limitar a fotografar cartograficamente este caos, mas têm que alterar esta situação caótica 
para garantir a efetividade dos direitos territoriais dos índios, a preservação da biodiversidade, 
a realização da reforma agrária na proporção exigida pelos milhões de trabalhadores rurais 
sem terra. 

Portanto, a proteção das terras indígenas ultrapassa os limites da FUNAI e da 
política indigenista, e impõe providências articuladas do conjunto do governo federal, para 
salvar o patrimônio público da devastação irracional, A luta dos índios, mesmo se apoiada 
por ONGs e pelas melhores intenções da FUNAI, não é suficiente para enfrentar o caos. Ele 
é o tutor dos direitos difusos e da minorias, e o responsável pela promoção da Justiça no 
campo. Para isto, o governo terá que se confrontar com interesses econômicos e políticos 
poderosos, definindo a partir do seu engajamento uma correlação de forças favorável à 
superação do caos. Sem que o governo os enfrente, não haverá proteção possível, não haverá 
patrimônio público no futuro. Nossos projetos de "desenvolvimento" na Amazônia 
dependem da superação do caos ou, então, serão por ele apropriados, para estender o 
modelo predatório vigente às últimas fronteiras nacionais e até mesmo aos tenitórios dos 
países vizinhos. A Amazônia não sobreviverá a mais um fluxo de "desenvolvimento 
predatório". 
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Além disso a mesma forma que aos demais setores da sociedade, aos povos 
indígenas também interessa o "desenvolvimento econômico" que não seja predatório. Eles 
necessitam gerar excedentes econômicos para garantir a sua sobrevivência, a sua autonomia e 
o seu futuro. Mesmo na melhor das hipóteses - terra indígena demarcada e livre de pressões 
e de invasões - é ilusório se supor que o povo ocupante poderá sobreviver da sua economia 
ancestral tradicional, isolada do "mercado". Antes do contato, quando havia extensas 
florestas a disputar, os grupos indígenas perambulavam em busca de novas reservas de caça, 
de pesca e de terras a cultivar, o que permitia a recuperação das áreas de ocupação anterior e 
a sustentabilidade ambiental das suas formas tradicionais de vida. Ocorre que a demarcação, 
embora indispensável, os confina a urna terra determinada, que passa a sofrer a pressão 
permanente de uma população provavelmente crescente. E ocorre também que, antes mesmo 
do contato, chegam as doenças dos colonizadores que se aproximam e a necessidade de 
novos medicamentos desconhecidos da medicina tradicional, chegam os presentes deixados 
nas frentes de contato que despertam curiosidades, novas necessidades e relações de 
dependência. Paradoxalmente, gerar excedentes é condição para que os povos indígenas 
possam preservar a sua autonomia, manter o seu controle sobre o território e dispor de 
técnicas que assegurem o usufruto presente e futuro dos seus recursos naturais. 

Não é por acaso que um número crescente de comunidades indígenas 
sucumbem à pressão envolvente e se transformam em sócios minoritários de empresas 
econômicas que dilapidam o seu território. O governo federal não lhes assegura a assistência 
básica. como não a assegura a dezenas de milhões de outros brasileiros pobres. Além de 
reivindicar direitos, os povos indígenas precisam de dinheiro, e para não sucumbirem ao 
modelo predatório e não dependerem da caridade de terceiros, necessitam de projetos 
econômicos próprios, capazes de gerar excedentes na relação com o mercado e de 
assegurarem a sustentabilidade substantiva, não apenas retórica, dos recursos existentes nas 
suas terras. 

Sendo assim, a questão da demarcação das terras indígenas está diretamente 
vinculada à gestão destas terras. Superada a demanda do reconhecimento oficial dos limites 
das terras, afloram as demandas econômicas e ambientais, as condições objetivas de 
sobrevivência permanente nestas terras. Na verdade, afloram mesmo antes, desde o contato, 
sendo cada vez mais determinantes para a própria conquista do reconhecimento formal dos 
limites das terras. Na medida em que for possível se concluir o processo demarcatório, a 
bandeira principal de luta dos povos indígenas será pela sua autonomia econômica, pela 
possibilidade de interagir com o mercado preservando ao máximo as suas identidades 
enquanto povos diferenciados. 
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Enganam-se os que pensam (ou pretendem) que os índios serão exterminados 
no Brasil. Durante muitos anos, até mesmo os movimentos de solidariedade aos índios 
fundamentaram-se na falsa premissa da extinção. No entanto, desde os anos 70 - a despeito 
dos genocídios que continuaram depopulando povos específicos - a população indígena no 
Brasil vem crescendo de forma consistente, superando a média nacional. Sempre constituirão 
minorias quantitativamente exíguas no contexto geral, mas vão assegurando os seus lugares 
no futuro do Brasil. Para quem não acredita, basta lembrar os 500 anos de colonização que 
já suportaram, em condições extremamente desiguais. 

O fechado cerco demográfico, as intensas pressões econômicas e a continuada 
omissão governamental, produzem doenças, violências e miséria entre os índios. Mas não os 
impedem de procurar novas alianças na sociedade. brasileira e na opinião pública 
internacional. A crise ambiental mundial tenderá a agravar a crise específica do modelo 
predatório de exploração dos recursos naturais da Amazonia. Se não houver lugar, no futuro, 
para os índios, também não haverá para a maioria entre nós. 

Os projetos de futuro dos povos indígenas da Amazônia merecem 
movimentos de solidariedade que ajudem na solução dos seus dilemas concretos, sejam 
políticos ou econômicos, e que não fiquem reduzidos à denúncia do extermínio. Movimentos 
que se articulem nos níveis local, regional, nacional e internacional, não se esgotando no 
consumo simbólico do índio folclórico, artificial. Movimentos que pressionem governos e 
bancos multilaterais, mas que também apóiem iniciativas específicas das aldeias que sejam 
capazes de gerir de forma sustentável os seus territórios, 

A demarcação das terras indígenas é obrigação constitucional do governo 
brasileiro, que deve ser pressionado dentro e fora do Brasil para que cumpra esta sua 
obrigação. A gestão destas terras depende da execução coordenada das políticas públicas 
relacionadas ao uso e ocupação das terras e à exploração dos seus recursos. Mas também é 
verdade que o mogno extraído de forma predatória e ilegal das terras dos índios brasileiros é 
consumido nas lojas de São Paulo, de Londres e de Nova Iorque. E ninguém sabe afirmar ao 
certo que tesouros nacionais vêm incrementando as suas reservas com o ouro 
contrabandeado pelas fronteiras brasileiras. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que não só 
os demais brasileiros, mas também os norte americanos e os europeus, retiram mais do que 
repõem aos índios e às suas terras no Brasil. Sendo assim, economia global implica em 
responsabilidade global. 
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