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No período de trinta anos após a 
promulgação da Constituição Brasilei-

ra de 1988, os direitos indígenas e ambientais 
avançaram, por meio de políticas e ações, cul-
minando em resultados relevantes, constat-
ados pela diminuição das taxas de desmata-
mento anual. 

Ressalta-se que proporcionar proteção 
socioambiental e desenvolvimento sempre 
foi uma tarefa árdua e, por vezes, paradoxal 
para o Estado brasileiro, uma vez que exis-
tem copiosos interesses econômicos antago-
nizando e sobrepujando os direitos em tela. 
Contudo, os governos anteriores nunca abdi-
caram de e também tiveram sucesso em pers-
crutar a redução do desmatamento e cumprir 
os tratados e programas internacionais, nos 
quais o Brasil tinha destaque.

A partir de 2019, com a assunção do 
governo Bolsonaro, caracterizado por sua 
postura reacionária em relação a essas ques-

tões e um pronunciamento contrário à 
conservação ambiental e à demarcação de 
terras indígenas e a favor de setores econô-
micos interessados em explorar a Amazô-
nia, acirrou-se a problemática relativa a 
esses temas. Para alcançar seus objetivos, o 
governo elaborou uma série de antipolíticas, 
concatenadas pelas omissões, negligências e 
desmantelamentos de instituições ambien-
tais e indígenas. Tal cenário de devastação 
favoreceu grupos e indivíduos que se acha-
ram no direito de invadir as terras indígenas 
e desmatar a floresta amazônica.

As ações governamentais convergem no 
sentido de liberar essas terras protegidas, em 
favor da grilagem, agronegócio e mineração, 
como aconteceu no período militar (1964-
1985).  Bolsonaro é formado pelo exército 
brasileiro, publicamente se identifica como 
saudosista do período da ditadura e, inclusive, 
nunca escondeu que considera muitos dos 
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torturadores e outros violadores de direitos 
humanos do regime como heróis. 

O governo tem como apoio basilar uma 
grande ala das forças armadas e pode ser 
considerado de extrema direita, com indi-
cadores de comportamento autoritário tais 
como a rejeição da Constituição incentivando 
atos antidemocráticos; a restrição dos direitos 
ambientais e indígenas; a negação da legiti-
midade dos oponentes políticos; o incentivo 
à violência (incluindo elogios a governos 
ditatoriais e o favorecimento do armamento 
da população) e a propensão a restringir as 
liberdades civis dos oponentes, sobretudo na 
mídia (Levitsky & Ziblatt, 2018). 

Sua gestão prossegue na política econô-
mica baseada no setor primário, como país 
exportador de recursos naturais no mercado 
mundial, o que redireciona a política econô-
mica, em geral, para um processo de repri-
marização e desindustrialização. No quadro 
da nova divisão internacional de trabalho, 
não é nada mais que uma neocolonização do 
mundo, na qual Estados-nações comparecem 
nos termos do intercâmbio como produto-
res de commodities. Não é uma exclusividade 
do governo Bolsonaro, mas a intensificação 
desse processo em estado alargado demons-
tra o fato de um novo enquadramento polí-
tico e econômico da periferia capitalista, 
orquestrado pelos esquemas de acumulação 
capitalista na hierarquia mundial. A fragili-
zação do Estado nacional, a privatização e a 
financeirização são os condutos dessa alavan-
cagem do enquadramento em escala vetorial, 
dada a crise capitalista e o novo ordenamento 
da hierarquia de poder econômico mundial. 

O resultado e efeito disso é que o Brasil se 
torna uma zona de neocolonização primá-

ria de sua economia, conforme os interesses 
mais gerais das classes dominantes brasileiras 
subordinadas ao capitalismo mundial.

Sabe-se que o Estado no capitalismo é um 
elemento central na acumulação capitalista 
e, para que ele sobreviva, é preciso existir 
ou criar um espaço novo para a acumulação, 
pois “as contradições internas do capitalismo 
se expressam mediante a formação e refor-
mação incessantes de paisagens geográficas. 
Essa música pela qual a geografia histórica do 
capitalismo deve dançar sem cessar” (Harvey, 
2005, p. 150). Esse é o sentido da acumula-
ção posta no Brasil, hoje, com respaldo do 
Estado nacional brasileiro atrelado às órbitas 
do capital em reprodução. 

Nesse sentido, com o apoio da extrema 
direita internacional, a finança neoliberal e 
agentes econômicos destruidores do meio 
ambiente, associados de forma simbiótica 
por clivagens internas/externas, estão infrin-
gindo os direitos constitucionais do meio 
ambiente e  dos povos indígenas, principal-
mente os da região amazônica, bem como as 
florestas (loci e hábitats naturais desses povos 
e outras comunidades) em favorecimento 
e promoção do agronegócio e da minera-
ção, numa escala destrutiva e de acomoda-
ção acumulativa do capital em expansão. O 
Quadro 1 sintetiza as principais políticas e 
ações da gestão do governo Bolsonaro.

A taxa anual de desmatamento consoli-
dada na Amazônia Legal foi de 10,129 km2 em 
2019 e 10.851 km2 em 2020, segundo o Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 
2021). Em dez anos, as taxas de 2019 e 2020 
foram as maiores (Figura 1). Comparando 
a taxa de 2019 em relação a 2009, o aumento 
foi de 35,70 por cento e em 2020 chegou a 

175

jlag Perspectives



Tipos Ações e políticas anti-ambientais e 
anti-indígenas Consequências

Legislação

Medida 
provisória 
(MP) e 
Projetos de Lei 
(PL).

• Incentivo a mineração: Projeto de 
Lei (PL) 191/2020 que estabelece as 
condições específicas para a realização da 
pesquisa e da lavra de recursos minerais e 
hidrocarbonetos e para aproveitamento de 
recursos hídricos para geração de energia 
elétrica em terras indígenas; e institui a 
indenização pela restrição do usufruto de 
terras indígenas (Brasil, 2020a).

• Incentivo ao agronegócio: Medida 
Provisória (MP) 910/2020 substituída 
pelo Projeto de Lei (PL) 2633/2020 
(Trata de regularização fundiária). (Brasil, 
2020b). Retorno da PL/490/2007

• Ambos os projetos prejudicam a proteção 
do meio ambiente, violam e infringem os 
direitos constitucionais dos povos indígenas, 
potencializando os conflitos.

• Mesmo em tramitação, já houve um 
aumento das atividades de mineração e 
garimpo ilegal, invadindo terras indígenas 
e protegidas (Greenpeace, 2020). Está 
havendo contaminação das águas com 
mercúrio utilizado no garimpo/mineração 
ilegal (Ilha, 2021). Inclusive os invasores 
das terras indígenas transmitiram o vírus da 
Covid-19 para os indígenas.

• Aumento do desmatamento para conversão 
da cobertura florestal em uso agropecuário. 
Pressão aos territórios indígenas com a 
discussão da PL 490.

• Favorecimento de grupos econômicos.

Administração
(combate 
ao crime 
ambiental 
e proteção 
florestal).

• Cortes orçamentários, desmonte dos 
órgãos e instituições, como o IBAMA, 
ICMBIO e INPE (Oliveira, 2020).

• O presidente do Ibama, Eduardo Fortunato 
Bim, suspendeu a instrução normativa 
regulamentadora da exportação de 
madeira, a qual exigia a comprovação da 
legalidade da extração da carga (Borges, 
2020).

• Envio de ações do exército para combate 
ao desmatamento na Amazônia em 
detrimento do sistema de inteligência feito 
pelo IBAMA anteriormente (Alessi, 2020).

• Flexibilização e até suspensão de multas 
por crimes ambientais (Human Rights 
Watch, 2020).

• Distanciamento dos compromissos 
internacionais, como o Acordo de Paris 
(Pontes, 2020).

• No geral, houve aumento dos crimes 
ambientais.

• Aumento do desmatamento (INPE, 2021) 
e suas consequências climáticas, ecológicas 
e sociais. 

• Do total de áreas desmatadas no Brasil, 12 
por cento das terras estavam sobrepostos, 
total ou parcialmente, em áreas protegidas 
- Unidades de Conservação e Terras 
indígenas (65 por cento ou 77 por cento na 
área). (MapBiomas, 2020). Mais de 90 por 
cento eram desmatamentos ilegais.

• Após o desmatamento, criminosos vendem 
as madeiras e convertem a área em uso 
agropecuário (Risso, 2005). 

• Segundo o MapBiomas (2020) 
proprietários rurais também estão 
desmatando para ampliar suas terras e 
não estão sendo punidos. Dois terços do 
desmatamento ocorrido em propriedades 
rurais declaradas poderiam ser multadas ou 
embargadas. Todavia, o Estado reluta em 
aplicar essas multas (MapBiomas, 2020).

• Venda de madeira ilegal (Borges, 2020). 

• Falta de fiscalização, demissão e punição de 
funcionários corretos (Gimenes, 2020).

• Pressão internacional (Shalders, 2020).
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Administração 
da FUNAI 

• Cortes orçamentários, desmonte da 
FUNAI, paralização de demarcações de 
terras, (ISA, 2020).

• Poucas ações de proteção das Terras 
indígenas demarcadas e dos povos isolados 
(ISA, 2020)  

• Violação de direitos constitucionais dos 
povos indígenas e isolados (ISA, 2020).

• Invasões de Terras Indígenas. Em 2019 
houve um total de 1.260 ocorrências 
por conflitos de terra, e, em 2020 foram 
1.576, o maior registrado para a categoria 
ao longo da série histórica documentada 
(desde 1985), sendo que a região Norte 
foi a responsável pelo maior número de 
conflitos e assassinatos no campo (CEDOC, 
CPT, 2020, 2021). “Esse é um movimento 
histórico de disputa agrária na Amazônia, 
que se arrasta há décadas e, após a gestão do 
Bolsonaro, adquire contornos ainda mais 
dramáticos” (CEDOC- CPT, 2020, p. 103).

• Sobrevivência das populações está em risco, 
bem como dos povos isolados (ISA, 2020).

Gestão 
de Áreas 
protegidas 
(Unidades de 
Conservação)

• Não há uma proposta de criação de novas 
áreas protegidas, mas propostas de revisão 
de limites de áreas protegidas (Unidades 
de Conservação) para menor tamanho 
(Prizibisczki, 2020).

• Invasões de terras públicas

• Favorecimento de grupos econômicos

• Degradação ambiental

Agrotóxicos

• Liberação de agrotóxicos em excesso para 
ajudar o agronegócio. No ano de 2019 
foram liberados 474 novos agrotóxicos. Em 
2020, o número chegou a 493 (Grigori, 
2020)  e em 2022 a 562, um novo recorde 
(Salati, 2022).

• Desequilíbrio ecológico

• Degradação e contaminação das águas e do 
solo, bem como dos alimentos que serão 
consumidos.

• Problemas de saúde.

Combate a 
pandemia da 
Covid- 19

• Falta de assistência e proteção dos povos 
indígenas durante a pandemia e contra os 
invasores (ISA, 2020, 2021; APIB, 2021). 
Demora do governo federal para comprar 
vacinas para o povo em geral, antes de 
janeiro de 2021.

• Contaminação e mortes pela Covid-19 

• Insegurança alimentar – por causa da 
invasão pelo garimpo, os Yanomami tiveram 
“7% de mortes por desnutrição infantil 
entre 2019 e 2020 – 24 crianças morreram” 
(Oliveira, 2021, p. 1).

• A invasão de terras indígenas aumentou na 
pandemia, aumentando a contaminação 
pela doença. 72 por cento do garimpo na 
Amazônia está localizado em áreas indígenas 
e unidades de conservação (Greenpeace, 
2020).

Quadro 1. Principais políticas antiambientais e anti-indígenas (2019-2020) e suas consequências 
(fonte: os autores).

45,37 por cento. E ainda, se compararmos 
2019 com 2018, no tempo do governo Temer, 
houve um aumento de 34,40 por cento. Em 
meio à pandemia da Covid-19, o desmata-
mento só aumentou, como provam os dados. 
Como visto anteriormente, isso se deve a 

uma série de antipolíticas promovidas pelo 
atual governo.

Estudos de Thomas Lovejoy e Carlos 
Nobre (2018) alertam que o bioma amazô-
nico está no ponto de inflexão, ou seja, o ciclo 
hidrológico muda e não sustenta a dinâmica 
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florestal. O desmatamento florestal pode, 
ainda, impulsionar doenças antropozoonóti-
cas que podem gerar novas pandemias, além 
de entravar o cumprimento dos compro-
missos e tratados internacionais assumidos 
anteriormente (Acordo de Paris, Convenção 
sobre Diversidade Biológica, etc.), o que gera 
um quadro de pressão internacional jamais 
visto.

Como explicitado no Quadro 1, o Brasil 
está em franca fase de mudanças legislativas 
substantivas por meio de entradas de proje-
tos de leis no Congresso Nacional. O cenário 
é alarmante, pois se sabe que as tentativas de 
revisão de direitos garantidos não cessarão. A 
previsão para 2022 é que haja pressão ainda 
mais forte para a aprovação de projetos de 
lei antiambientais e anti-indígenas, já que é 
o último ano do governo, com a maioria dos 
deputados federais a seu favor, mas não sem a 
reação dos movimentos sociais. Mesmo num 
contexto adverso (da pandemia da Covid-19) 
e perante um governo fechado à interlocu-

ção, os movimentos sociais sempre estive-
ram atentos às antipolíticas, organizando os 
protestos e pedindo, inclusive, o impeachment 
do presidente. Com essas ações conseguiram 
frear algumas propostas absurdas e contribu-
íram para o desgaste do governo. 

Internacionalmente não houve, até agora, 
uma reação efetiva por parte da União Euro-
peia, Estados Unidos e China, os três maio-
res parceiros comerciais. Pelo contrário, o 
Brasil, mesmo na pandemia, bateu recordes 
na exportação agrária. Por exemplo, em 2020 
o setor agropecuário teve um crescimento de 
6.0 por cento nas exportações, somando US$ 
45.27 bilhões do total de US$ 209.92 bilhões 
da exportação brasileira (Governo Federal, 
2021), principalmente com a exportação de 
soja em grãos e carne bovina, que, por sua vez, 
pressionam o desmatamento florestal. 

Nesse sentido, ressalta-se a importância de 
chamar à responsabilidade os países desen-
volvidos, mudando seu padrão de vida e de 
consumo, pois enquanto a América Latina 

Figura 1. Taxas anuais de desmatamento na Amazônia Legal em km2, 2009-2020 (fonte: INPE, 2021).
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continuar a ser a grande exportadora de 
matérias primas e manter o status quo “colo-
nial” na divisão internacional do trabalho, 
haverá desmatamento florestal e suas conse-
quências. 

Sobre isso, concordamos com Alberto 
Acosta (2016, p. 118) que afirma que os países 
desenvolvidos “igualmente, devem assumir 
sua corresponsabilidade para dar espaço a 
restauração global dos danos provocados—
em outras palavras, devem pagar sua dívida 
ecológica.”

Há necessidade de mudanças internas e 
externas das políticas econômicas e sociais, 
bem como de pensamento e de padrão de 
consumo, como forma de minimizar a pres-
são na biodiversidade, bem como nos terri-
tórios indígenas e outras comunidades que 
vivem em relação estreita com seus territó-
rios.

É preciso buscar alternativas que respei-
tem os limites naturais, como seguem várias 
filosofias ancestrais de povos indígenas. Kaká 
Werá Jecupé, importante escritor indígena 
brasileiro (1998, p. 61), explica: “Nós fazemos 
parte da Terra e ela é parte de nós”. A Terra 
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