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As Terras Indígenas e as Unidades de Conservação: 
A RIRN é direito e vantagem para os índios 

Podem os índios se associar ao Estado brasileiro para promover a conservação dos 
recursos naturais existentes em suas terras? Podem os índios se associar a terceiros para 
promover a exploração dos recursos naturais existentes em suas terras? 

Estas questões têm gerado polêmicas nas discussões que objetivam a formulação de 
legislação para a defesa dos direitos indígenas e do meio ambiente, e também em relação às 
estratégias de trabalho das organizações de apoio junto às comunidades indígenas. As 
dificuldades decorrentes da multiplicação das relações de contato entre os povos indígenas e a 
sociedade brasileira (e internacional), associadas à ambigüidade de conceitos consagrados na 
tradição constitucional brasileira relativa aos direitos indígenas, causam enorme confusão entre 
indigenistas e ambientalistas que atuam no âmbito do governo e das organizações não 
governamentais. 

As relações de contato, uma vez estabelecidas, introduzem nas sociedades indígenas 
necessidades e expectativas que não podem ser solucionadas pelas práticas econômicas e 
culturais pré-contato. Geralmente, antes mesmo de verem o primeiro homem branco, as 
comunidades indígenas começam a ser afetadas por doenças de branco que suas medicinas 
tradicionais e seus sistemas imunológicos desconhecem. Os primeiros contatos se clão com 
aventureiros, em contextos conflitivos, em relações desiguais. São interlocutores que visam a 
exploração de eventuais riquezas dos índios e de suas terras. Mesmo o contato oficial se 
estabelece através da geração de relações de dependência, da oferta de facões, panelas e 
outros bens de consumo utilitário que produzem novas necessidades e expectativas. 

A relação pré-contato entre os índios e a natureza tem alto grau de sustentabilidade. 
Ocupam determinada área e nela praticam a caça, a pesca, a coleta e a agricultura até que os 
recursos comecem a se exaurir. Mudam a localização das aldeias em busca de novas reservas 
de recursos naturais, enquanto a área anteriormente ocupada se recompõe. Um dia poderão 
voltar a viver onde se localizava sua antiga aldeia. Nem sempre se trata de um processo 
pacífico, linear, pois a guerra é um recurso freqüente, de modo que um local anteriormente 
ocupado por determinado grupo, passa a pertencer a outros. Certamente há casos de povos 
pré-colombianos que pressionaram excessivamente os recursos dos seus territórios, mas 
também há casos em que o manejo tradicional destes recursos implicou em aumento da 
biodiversidade, no desenvolvimento por processos culturais de variedades genéticas de grande 
importância alimentar. Grosso modo, os povos que viviam nas florestas tropicais da América 
dispunham de fartura de recursos. 

Atualmente, o que também vale para o futuro, os povos indígenas vivem em circunstância 
radicalmente diferente. Mesmo supondo-se a melhor das hipóteses, que tenham suas terras 
demarcadas em grande extensão, desintrusadas de invasores, estarão confinados nelas. Terão 
que produzir sua subsistência e os excedentes indispensáveis para a aquisição de bens de 
consumo que desejem ou necessitem a partir dos recursos ali existentes. Se a população 
crescer, o que é desejável, sobretudo nos casos dos povos que estão em processo de 
recomposição demográfica decorrentes de contatos genocidas, tanto maior será a pressão que 
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terão gue _ exercer .sobre estes. recursos finitos. Para recomporem relações sustentáveis, 
nece~srtarao de apora, de parcerias, de aportes técnicos, de conhecimentos científicos que lhes 
permitam algum grau de autonomia e de resistência ao esbulho total. Outra hipótese de 
sobrevivência é ~ caridade missionária ou oficial, alguém que lhes doe o que necessitam, e seja 
capaz de seguir doando de forma crescente e permanente. Dependência, em lugar da 
autonomia. 

Não fazem sentido, a não ser aos que se arvoram em tutores dos índios as . ' interpretações restritivas aos direitos constitucionais dos índios. A Constituição fala do direito de 
usufruto exclusivo que os [ndics detém sobre as riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
existentes em suas terras. E um direito, não é um impedimento. Se para exercê-lo de forma 
efetiva os índios se associam, se esta associação não lhes é lesiva, não há violação do usufruto 
exclusivo. Usufruto exclusivo não significa que os índios só podem explorar seus recursos com 
suas próprias mãos, com suas próprias técnicas, com seu próprio conhecimento, com seu 
próprio equipamento. Ou então, só poderão explorá-los aquém de suas possibilidades e 
necessidades, e, mesmo assim, sem garantia de sustentabilidade. Se o usufruto indígena 
estiver sujeito a tal limitação, não será usufruto, será só limitação. 

Há muitos casos em que associações lesivas entre índios e terceiros resultam na 
detonação ambiental dos seus territórios. Não se inscrevem no usufruto legalmente previsto. Os 
terceiros, nestes casos, não poderiam devastar e nem se apropriar como fazem dos resultados 
econômicos da sociedade. Mas tampouco se pode debitar aos índios a responsabilidade 
unilateral pela conservação ambiental. Eles podem fazer o que os outros também podem. 
Deveriam fazer melhor, pois o direito aos recursos também pertence às suas futuras gerações. 
O mesmo deveria valer para os demais. Os índios não são ecologistas atávicos, mas podem, 
mais facilmente que qualquer pecuarista, estarem interessados ou serem convencidos a 
preservar os recursos naturais das suas terras, até porque têm clareza da essencialidade 
destes recursos para suas vidas. 

Se os índios podem explorar os seus recursos até de forma insustentável, pois a eles 
pertencem os recursos e a decisão de explorá-los, não podem também conservar estes 
recursos? Não podem obter apoio oficial para isso? Não podem zonear o seu território para 
definir onde vão explorar e onde vão conservar? Não podem obter reconhecimento formal do 
Estado para o zoneamento do seu território? Não podem construir alianças políticas com os 
setores da sociedade envolvente que desejam a preservação ambiental? Autonomia ou 
limitação? 

Há demandas indígenas concretas neste sentido. Os Kaiapó da aldeia Aukre, do sul do 
Pará, conhecidos vendedores de mogno, decidiram demarcar parte do seu território de 
ocupação na forma de uma espécie de estação ecológica, onde eximem-se de qualquer 
atividade predatória ou de subsistência, e desenvolvem projetos de pesquisas sobre os recursos 
naturais ali existentes, da flora e da fauna, em parceria com uma organização ambientalista 
canadense. Há respeito absoluto pelos limites desta área. Pode haver reconhecimento oficial a 
este respeito? 

Os Xikrin do Cateté, também do sul do Pará, zonearam o seu território em parceria com o 
ISA, visando o manejo de madeira, mas também visando a conservação permanente dos seus 
castanhais? Praticaram algum ato inconstitucional? Podem obter reconhecimento oficial ao 
zoneamento do seu território? Converteram-se ao neoliberalismo? 

Os Yanomami sequer perambulam pelas inúmeras montanhas existentes em seu 
território. São as moradas dos espíritos dos seus ancestrais. A conservação absoluta 
(inviolabilidade) dessas montanhas é um valor da sua cultura ancestral e futura. Não haveria 
porque protegê-las dos próprios Yanomami, mas sim das empresas de mineração que cobiçam 
as riquezas das suas terras. Deve o Estado brasileiro promover esta proteção? Investir 
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concretame~te nela? Recompensar os Yanomami pelo respeito às montanhas que, aliás, estão 
entre as mais altas e belas do Brasil? 

Quantos _não serão os povos indígenas interessados na proteção a longo prazo dos 
recur~os naturais e dos valores culturais que atribuem a partes dos seus territórios? Que apoios 
poderiam obter ao associarem à proteção destes recursos a proteção dos seus direitos? O que 
teriam a perder? 

Por outro lado, uma política de conservação de recursos ou de biodiversidade não 
deveria ignorar a importância que os territórios indígenas têm no contexto nacional (11 % do 
território nacional) e, principalmente no contexto amazônico (19% da Amazônia Legal). Não 
deveria menosprezar as possibilidades concretas de compatibilizar a conservação de recursos 
com os projetos de futuro de vários povos indígenas. Em muitas situações, em que as terras 
indígenas são diminutas e superpopuladas, as dificuldades seriam grandes e as possibilidades 
de conservação seriam pequenas. Mas nos casos em que povos indígenas lograram conquistar 
o reconhecimento de territórios extensos, a compatibilidade é virtual, mas evidente. Imaginar um 
sistema nacional de unidades de conservação ambiental sem comunicação sistêmica com 
territórios indígenas, é pensar pequeno e conservar pouco. 

A diferença fundamental entre reservas de recursos naturais situadas em terras indígenas 
e as situadas fora delas, está no fato de que as primeiras pressupõem necessariamente a 
iniciativa ou, no mínimo, o apoio dos próprios índios na sua criação, a sua protagônica 
participação na sua gestão, a efetiva compatibilidade entre uma política de conservação e seus 
projetos de futuro. Não se pode instituir unilateralmente uma reserva de recursos naturais em 
terras indígenas, como faz o poder público no caso de outras unidades de conservação 
ambiental pois, aí sim, estariam sendo violados os direitos e a vontade do povo ocupante, e 
estaria comprometida a eficácia da conservação. 

A plenitude do direito de usufruto pressupõe a possibilidade de associação para a 
exploração e para a conservação de recursos naturais. A lei deve abrir alternativas para os 
índios, e não limitá-las. A diversidade dos projetos de futuro destes povos não pode ser 
contemplada na perspectiva tutelar do julgamento pseudo ideológico, ainda que bem 
intencionado, sobre se podem ou não podem explorar ou conservar aquilo que lhes pertence de 
direito, em parceria ou não com aliados que possam apoiá-los ou com instituições públicas que 
devam apoiá-los. 

Para quem alega que a criação de reservas de recursos naturais em terras indígenas é 
inconstitucional, segue-se a reprodução do conceito de terras indígenas constante do parágrafo 
primeiro do artigo 231 da Constituição do Brasil: 'São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem 
estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições" Se a Constituição fosse burra ou perversa, e impedisse 'a preservação dos recursos 
ambientais necessários ao seu bem estar" seria o caso de alterá-la. Felizmente, a Constituição 
é generosa para com os índios e só precisa ser compreendida e respeitada. 

Segue-se a proposta formulada pelo ISA como sugestão para inclusão no projeto de lei 
em tramitação na Câmara dos Deputados, que visa instituir o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, relatado pelo Deputado Fernando Gabeira. Que os leitores façam a sua própria 
avaliação. 
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É o texto: 

Art. 14 (incluir inciso) 
VIII - Reserva indígena de Recursos Naturais 

Art. 22 (incluir, renumerando os demais) 
A Reserva Indígena de Recursos Naturais é uma unidade de conservação federal que se 
destina à proteção dos recursos ambientais existentes em terras indígenas. 

§ 1° - A RIRN será criada por decreto presidencial, por solicitação da(s) comunidade(s) 
indígena(s) que detém direitos de ocupação sobre a área específica a ser protegida, 
situada em determinada terra indígena, desde que aprovada pelo órgão ambiental federal 
com fundamentação da sua relevância ambiental. 

§ 2° - A criação da RIRN não prejudicará o exercrcio das competências legais do órgão 
indigenista federal sobre a sua área de abrangência. 

§ 3° - O plano de manejo da RIRN será formulado e executado em conjunto pela comunidade 
indígena e pelos órgãos indigenista e ambiental, que poderão, quando for o caso, 
convocar outras instituições públicas ou privadas com reconhecida atuação na área. 

§ 4° - O plano de manejo deverá especificar: 

1. as atividades de fiscalização, de manejo de recursos naturais, de pesquisa ou de 
visitação que poderão ou deverão nela realizar-se. 

li. as eventuais restrições de uso a que a(s) comunídade(s) indígena(s) ocupante(s) se 
disporá. 

111. as competências do órgão ambiental federal em relação à sua área de abrangência. 

§ 5° - A RIRN será gerida pela comunidade indígena ocupante, que poderá requisitar o apoio do 
órgão indigenista e do órgão ambiental para a realização dos atos de proteção e 
fiscalização da unidade. 

§ 6º - Na RIRN não serão realizadas obras não previstas no seu plano de manejo, bem como 
atividades que impliquem em desmatamento, exploração de madeira e de minérios. 

§ 7° - As comunidades indígenas que ocupem terras nas quais foram criadas RlRN terão 
acesso, em caráter preferencial, à linhas de crédito e outros incentivos para o 
desenvolvimento de atividades de auto-sustentação econômica e defesa do patrimônio 
ambiental. 

Art. 60 (incluir renumerando os demais) 
Nos casos em que unidades de conservação já criadas incidam total ou parcialmente sobre 
terras indígenas, o poder público federal deverá, no prazo de dois anos da promulgação desta 
lei sob pena da nulidade dos atos que as criaram, instituir grupos de trabalho específicos 
composto por representantes da comunidade indígena ocupante, do órgão indigenista e 
ambiental e, quando for o caso, de outras instituições públicas ou privadas com reconhecida 

4 

. ---· - . ---· ----- 1 



Instituto Socioambiental 

atuação na área, para analisar caso a caso as sobreposições e propor medidas que 
compatibilizem a coexistência da unidade de conservação com a terra indígena sobre a qual 
incide. 

§ 1 ° - Nos casos em que os grupos de trabalho concluírem pela incompatibilidade da 
coexistência da unidade de conservação com a terra indígena sobre qual incide, o poder 
público federal deverá, no prazo de um ano: 

1. reclassificar a área incidente como Reserva Indígena de Recursos Naturais, nos 
termos do artigo 22. 

li. retificar os limites da unidade de conservação de modo a subtrair a área incidente 
sobre terra indígena, observando-se, sempre que possível, o disposto no§ 6º do artigo 
59. 

Ili. revogar o ato de criação da unidade de conservação, quando sua área original for 
totalmente incidente sobre terra indígena e se comprovar a impossibilidade de 
compatibilização ou a reclassificação, nos termos do previsto neste artigo. 

§ 2º - Não se aplicam aos casos mencionados no parágrafo anterior o disposto nos parágrafos 
3º, 4º, 7° e 8° do artigo 59. 

Art. 61 (incluir, renumerando os demais) 
Nos casos de reclassificação ou compatibilização da coexistência de unidades de conservação 
com terras indígenas, deverão ser previstas formas de compensação às comunidades indígenas 
pelas restrições decorrentes do estabelecimento destas medidas. 

§ 1 ° - A compensação se fará preferencialmente através da viabilização de programas visando a 
auto-sustentação econômica das comunidades indígenas. 

§ 2º - O estabelecimento das medidas indicadas no caput não prejudicará em nenhuma hipótese 
o livre trânsito dos índios em suas terras. 


