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Considerações sobre a ocupação da faixa de 
fronteira com agropecuária e reflexos para a 
segurança nacional
Fernando Carlos Wanderley Rocha1

Resumo

O artigo trata da ocupação da faixa da fronteira brasileira, com foco 
nos reflexos para a segurança nacional. Conclui que, embora a legislação 
não impeça atividades agropecuárias, a demarcação de terras atendendo 
reivindicações de movimentos ambientalistas, indígenas e indigenistas e 
de quilombolas criaram bolsões ao longo de toda a fronteira amazônica 
que colocam em perigo a defesa nacional, haja vista que tais territórios, a 
valer ato internacional assinado pela diplomacia brasileira, estarão dota-
dos de autonomia até maior do que a concedida a estados e municípios, a 
ponto de quase serem considerados nações independentes. Aponta a atu-
ação de organismos internacionais e a leniência das autoridades brasileiras 
como principais motivos da fragilidade na faixa de fronteira.

Palavras-chave

 Faixa de fronteira, defesa nacional, demarcação de terras, preservação 
ambiental, terras indígenas, quilombolas.

Abstract

The article deals with the occupation of the Brazilian border, focusing on 
the consequences for national security. It concludes that although legislation 
does not prohibit agricultural activities demarcation of land in order to sa-
tisfy environmental, indigenous and “quilombolas” movements created holes 
throughout the Amazon border that endanger national defense, given that 
according to international agreements signed by Brazilian diplomacy such 
territories will have even greater autonomy than states and municipalities 
and become almost independent nations. It points international organiza-
tions acting and Brazilian authorities leniency as the main reasons for the 
fragile situation along the border.

1  Consultor Legislativo da Câmara dos Deputados desde 2003, atuando na Área XVII – Segurança 
Pública e Defesa Nacional; e-mail: fernando.wanderley@camara.leg.br.



78 Cadernos ASLEGIS | 46 • Maio/Agostol • 2012

Keywords

Brazilian border strip, national defense, land demarcation, environmen-
tal preservation, indigenous lands, “quilombolas”.



79Artigos & Ensaios

Já não se fazem etnógrafos como antigamente porque lhes 
falta assunto, é difícil achar tribos indígenas ainda virgens 
como as que ele próprio encontrou no Brasil,(...). Lévi-
-Strauss anda decepcionado com os índios. “Eles já não 
nos querem”, (...). Um de seus colegas no Collège de France 
decidiu realizar um estudo com as tribos que vivem no Cana-
dá, na costa do Pacífico. Voltou para casa, frustrado, porque 
os aborígines exigiram que ele preenchesse uma pilha de 
formulários burocráticos. “Era mais complicado do que a 
papelada da Previdência Social”, (...). “Chegará o dia, e ele 
pode estar próximo, em que os antropólogos servirão de 
tema de estudo para os índios que andam de carro e avião. 
Que tal ‘a tribo dos Lévi-Strauss’ como título de trabalho?” 
(...) “a sociedade dos brancos estragou a dos índios, mas eles 
também gostaram da brincadeira e agora precisam pagar 
por isso”. (...) “Os japoneses afirmam que con tinuarão a 
caçar baleias porque isso faz parte da cultura milenar deles, 
praticada desde o século XIl. Tudo bem: no entanto, se eles 
querem continuar a caçá-las, devem usar os instrumentos 
daquela épo ca (...). Com os índios é a mesma coisa: não 
podem beneficiar-se ao mesmo tempo da cultura antiga e 
da cultura nova. É uma ou outra.”  (grifos nossos)

CLAUDE LÉVI-STRAUSS2, em Um sábio na tribo do pas-
sado, reportagem de Fábio Altman publicada na revista Veja, 
ed. 1.292, 16 jun. 2003, p. 48-51.

1. Introdução

Este artigo, originalmente, destinou-se a atender a Parlamentar da 
Câmara dos Deputados3 que solicitara a elaboração de um trabalho in-
titulado “Estudo tendo em vista a apresentação de projeto de lei visando 
à ocupação das fronteiras com lavouras e/ou pecuária, impedindo assim a 
invasão de estrangeiros no Brasil”.

2 Etnólogo, professor e filósofo francês, fundador da antropologia estruturalista e um dos grandes 
intelectuais do século XX. De 1935 a 1939, integrou a missão universitária francesa na recém-criada 
Universidade de São Paulo, onde lecionou sociologia, e fez expedições ao Centro-Oeste e Norte do 
Brasil, em contato com populações indígenas, do que resultou a obra “Tristes Trópicos” (1955), que 
lhe trouxe fama. Todavia, só a partir dos anos 50 é que se fez notável sua influência sobre os antropó-
logos brasileiros.

3  Deputada Aline Corrêa.
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Com breves reformulações e adaptações, é, agora, publicado, dando 
maior visibilidade, por um viés normalmente ignorado ou desconhecido, 
sobre um tema de grave relevância para todos os brasileiros, particular-
mente no tocante a aspectos ligados à segurança nacional.4

2. As normas de aplicação geral à faixa de fronteira

Na verdade, há de se considerar que a Faixa de Fronteira, na largu-
ra de 150 quilômetros, é submetida à legislação especial, tendo como 
referência-raiz dispositivo da Carta Magna (grifos nossos):

Art. 20. ..............................................................................

(...)

§ 2º - A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de lar-
gura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como Faixa 
de Fronteira, é considerada fundamental para defesa do ter-
ritório nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas 
em lei.

Portanto, a Carta de 88 reza que a “ocupação e utilização” da Faixa de 
Fronteira “serão reguladas em lei”; no caso, a Lei nº 6.634, de 2 de maio de 
1979, regulamentada pelo Decreto nº 85.064, de 26 de agosto de 1980.

É na Lei nº 6.634/79 que se encontra definida a largura de 150 km 
para a Faixa de Fronteira (grifo nosso):

Art. 1º É considerada área indispensável à Segurança Nacio-
nal a faixa interna de 150 Km (cento e cinquenta quilô-
metros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do ter-
ritório nacional, que será designada como Faixa de Fronteira.

4 Antes que as ONGs indigenistas e índios por elas cooptados venham com flechas e bordunas no 
encalço do autor do artigo, este não é um libelo contra os índios. Num tempo em que tanto se fala 
em direitos humanos, talvez a maior das violações seja confinar populações indígenas inteiras em 
guetos criados por antropólogos, que delas fazem objeto de estudo para suas teses e dissertações, 
mantendo-os isolados e sem que os demais brasileiros possam deles se aproximar. E o princípio da 
razoabilidade parece ter sido esquecido. É falacioso o discurso que o índio precisa de muita terra 
para caçar, quando ele não mais quer caçar e a caça escasseia ou inexiste. Os índios querem todas as 
comodidades e tecnologias do mundo dito civilizado. Índio, sim; selvagem, não. Que não sejam eles 
os últimos brasileiros condenados à extrema pobreza do extrativismo, da agricultura de subsistência e 
das esmolas do governo. Que a proteção do Estado, necessária, se dê na justa medida do seu grau de 
aculturação e integração e não se transforme na tutela ditatorial de ONGs, antropólogos e burocratas 
que fazem da causa indígena um meio de vida. Os nossos índios não são espécimes exóticos condena-
dos à segregação no meio do mato, entre mosquitos e verminoses. São brasileiros que merecem todo 
o nosso respeito e admiração.
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Uma leitura mais detalhada da lei permitirá concluir que não há ne-
cessidade da edição de outra lei autorizando a ocupação da faixa de fron-
teira com atividades de lavoura e de pecuária.

A regra é que todas as atividades econômicas podem ser desenvolvidas 
na Faixa de Fronteira. As exceções que existem não são de proibição absolu-
ta, mas relativa, a depender do assentimento prévio do Conselho de Defesa 
Nacional (CDN, que substituiu o Conselho de Segurança Nacional). 

Segundo o art. 2º da Lei 6.634/1979, são as atividades seguintes as que 
dependem da prévia anuência do CDN, ficando perfeitamente perceptível 
que as atividades agropecuárias estão isentas dessa anuência (grifos nossos): 

Art. 2º. - Salvo com o assentimento prévio do Conselho 
de Segurança Nacional, será vedada, na Faixa de Fronteira, a 
prática dos atos referentes a:

I - alienação e concessão de terras públicas, abertura de vias de 
transporte e instalação de meios de comunicação destinados à 
exploração de serviços de radiodifusão de sons ou radiodifusão 
de sons e imagens;

II - construção de pontes, estradas internacionais e campos de 
pouso;

III - estabelecimento ou exploração de indústrias que interes-
sem à Segurança Nacional, assim relacionadas em decreto do 
Poder Executivo.

IV - instalação de empresas que se dedicarem às seguintes ati-
vidades:

a) pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos 
minerais, salvo aqueles de imediata aplicação na construção 
civil, assim classificados no Código de Mineração;

b) colonização e loteamento rurais;

V - transações com imóvel rural, que impliquem a obtenção, 
por estrangeiro, do domínio, da posse ou de qualquer direito 
real sobre o imóvel;
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VI - participação, a qualquer título, de estrangeiro, pessoa na-
tural ou jurídica, em pessoa jurídica que seja titular de direito 
real sobre imóvel rural;

Portanto, à luz da Lei 6.634/1979, não há qualquer impedimento con-
creto para que atividades de agropecuária sejam desenvolvidas na Faixa de 
Fronteira.

3. A faixa de fronteira na região amazônica

Em que pese a legislação de aplicação geral não criar obstáculos a ativi-
dades agropecuárias na Faixa de Fronteira, desde o Rio Grande do Sul até 
o Amapá, na Amazônia, outros mecanismos têm gerado problemas serís-
simos para a agropecuária, com a leniência, a omissão e, não poucas vezes, 
a participação de segmentos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Poder Executivo e do Ministério Público Federal.

Demarcações territoriais na Faixa de Fronteira, atendendo a reivindica-
ções de movimentos ambientalistas, indígenas e indigenistas e de quilom-
bolas, sem que as autoridades competentes – de todos os Poderes – prestem 
atenção ou deem a devida importância, criaram bolsões em toda a nossa 
fronteira amazônica, conforme se pode observar na gravura abaixo, que 
não puderam mais ser ocupados pelos demais cidadãos brasileiros, além 
dos reflexos inevitáveis, apesar de previsíveis, para a segurança nacional.

Terras Indígenas e unidades 
de conservação na Região Amazônica
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As condições jurídicas para isso foram criadas a partir de 1988, quando 
houve a inserção de dispositivos – por lobby de ONGs e ativistas sociais 
financiados por organismos estrangeiros – referentes aos índios, negros e 
meio ambiente segundo uma ótica que não enxergava, necessariamente, os 
interesses nacionais.

As transcrições a seguir respaldam a nossa afirmação, revelando como a 
Fundação Ford – que continua a ter intensa penetração e atuação em vários 
estamentos do Estado brasileiro5 – moldou os dispositivos da Carta de 88 
no que diz respeito aos índios (grifos nossos):

Foi a partir desse quadro – não mais restrito ao aparelho in-
digenista e a uma difusa e ingênua “opinião pública”, como 
nas décadas de 50 e 60 – que a ideia de demarcação de terras 
indígenas afirmou-se enquanto moto. A constatação do total 
despreparo e inépcia da Fundação Nacional do Índio em cum-
prir o imperativo de demarcação das terras indígenas contido 
na Lei 6001/73, no tocante a essa e a outras questões premen-
tes à vida dos povos indígenas no Brasil, estimulou variados 
esforços de mapeamento, como os do Conselho Indigenista 
Missionário, do programa “Povos Indígenas no Brasil” do 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) 
e os trabalhos de cunho analítico realizados no Museu Nacio-
nal por João Pacheco de Oliveira. Estes últimos instruíram os 
desdobramentos posteriores de pesquisa voltada a alicerçar o 
lobby pró-índio na Assembleia Nacional Constituinte, finan-
ciados pela Fundação Ford no Brasil, conforme sugestões de 
consultoria de David Maybury-Lewis em 1984.6

--------------------------------------------------------------------------

5  A seguinte transcrição (atual) de página eletrônica da Fundação Ford revela que a mesma continua 
a ter penetração e atuação no Brasil:

 Nosso trabalho é feito em colaboração com pessoas inovadoras de uma gama de áreas e organizações, 
incluindo universidades, agências governamentais, grupos da sociedade civil e outras instituições-
-chave, para representar melhor os interesses daqueles que são sub-representados, inclusive os afro-
-brasileiros, as populações tradicionais e indígenas e as mulheres.

 Estamos focados em:
	 •	Fortalecer	a	aplicação	dos	sistemas	de	justiça	e	direitos
	 •	Assegurar	o	direito	à	terra	e	o	uso	sustentável	dos	recursos	naturais
	 •	Promover	o	equilíbrio	entre	a	liberdade	de	expressão	e	a	regulação	da	mídia
	 •	Fortalecer	as	organizações	e	lideranças	dos	afro-brasileiros	e	dos	povos	indígenas
 Disponível em: http://www.fordfoundation.org/regions/brazil/pt-br; acesso em: 05 mai. 2013.

6  SOUZA LIMA, Antonio Carlos; BARROSO-HOFFMANN, Maria; PERES, Sidnei Clemente. 
Notas sobre os Antecedentes Históricos das Idéias de “Etnodesenvolvimento” e de “Acesso de Indí-
genas ao Ensino Superior” no Brasil. Disponível em: www.trilhasdeconhecimentos.etc.br/artigos/
arquivos/Texto_Etnodesenvolvimento_e_Ensino_Superior_Indigenas.pdf; acesso em: 14 ago. 2012.
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Em 1990, a Fundação ampliou seus investimentos no sen-
tido de incluir novos parceiros entre as muitas organizações 
indígenas e pró-indígenas que apareciam no Brasil. O mais 
importante deles foi o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), 
uma ONG, com sede em Brasília, formada por três advogados 
sob a liderança visionária de Márcio Santilli, um ex-senador7 e 
ex-diretor da Funai (Fundação Nacional do Índio). Fundado 
com a intenção de ajudar no reconhecimento dos direitos 
indígenas garantidos pela Constituição de 1988, o NDI 
participou, no período de 1989-1994, da legalização de 
quase um terço dos Territórios Indígenas (TIs) brasileiros, 
entre eles o território Yanomami, de 90 mil quilômetros 
quadrados ao longo da fronteira venezuelana.8

--------------------------------------------------------------------------

Tendo o ISA como instituição-âncora, a Fundação aumen-
tou, entre 1999 e 2000, seu apoio aos povos indígenas atra-
vés de uma iniciativa abrangente: Uma Agenda de Apoio aos 
Povos Indígenas e a seu Ambiente Baseada em Patrimônio e 
em Direitos. Essa nova iniciativa teve como ponto de partida 
uma consultoria feita pelo professor João Pacheco e profes-
sores coordenadores do Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, que exigia maior 
atenção às alternativas econômicas sustentáveis, junto com 
uma vigilância constante na proteção das reservas indígenas e 
formação e capacitação de pessoal das organizações indígenas.

Num trabalho conjunto da Coordinadora de las Organizacio-
nes Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), da Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), da 
Ufac, PPGAS, ISA, Oxfam-América e de outras instituições, 
esse programa procura promover as iniciativas de desenvolvi-
mento sustentável nos territórios indígenas, melhorar o controle 

7 Márcio José Brando Santilli, na verdade, deputado na 47ª Legislatura (1983-1987), ligado a ONGs 
financiadas por organismos externos e que trabalhou fortemente no lobby pró-índio durante os tra-
balhos da Assembleia Nacional Constituinte.

8 ANDERSON, Anthony B. “Da Produção Agrícola ao Desenvolvimento Sustentável”, in Nigel 
Brooke e Mary Witoshynsky (orgs.), Os 40 Anos da Fundação Ford no Brasil: Uma Parceria para a 
Mudança Social. São Paulo / Rio de Janeiro: Editora da Universidade de São Paulo / Fundação Ford, 
2002, p. 87.
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dos povos indígenas sobre seu patrimônio natural, sociocultural 
e organizacional e aumentar o papel das organizações indígenas 
nas principais decisões que afetam suas vidas. Um objetivo ime-
diato é a elaboração e implantação de planos formais de manejo 
nos territórios indígenas e a melhoria das condições de vida. Os 
parceiros da Fundação estão procurando novas oportunidades 
para promover o uso sustentável desses recursos, entre elas o eco-
turismo, o artesanato, a agricultura, a produção agroflorestal e a 
extração certificada de madeira.9

Da mesma forma que, para os índios, houve influência estrangeira em 
outros dispositivos da Carta de 88, como os referentes aos negros e ao meio 
ambiente, entre outros.

Desse modo, os constituintes de 88 permitiram que fosse criada uma 
situação extremamente perigosa para o Brasil e para os brasileiros, visto que 
causas nobres – direitos humanos universais, autodeterminação dos povos, 
desarmamento, proteção ao meio ambiente, direitos dos povos indígenas, 
democracia, combate ao terrorismo, promoção da justiça social, direitos 
das minorias,... – apoiadas em novas concepções diplomáticas – dever 
de ingerência, interferência humanitária, direito de intervenção da comu-
nidade internacional, instituições “garantes” da governabilidade mundial, 
jurisdição internacional de políticas econômicas e sociais justas, direito fun-
damentado na dignidade da pessoa, e não mais na soberania do Estado,... 
– têm servido para justificar intervenções em muitos lugares do mundo.10

Esses bolsões, gerados a partir da atuação dos constituintes de 88, so-
mados a muitas dessas causas nobres, a diversas dessas novas concepções 
diplomáticas e aos exemplos representados pelas intervenções das potências 
ocidentais que acontecem no mundo inteiro permitem, a qualquer pessoa 
medianamente inteligente, concluir sobre o perigo que paira sobre o Brasil 
a partir da Faixa de Fronteira amazônica. 

Sobre isso, vale a transcrição de trechos de um trabalho nosso11:

9 ANDERSON, Anthony B. “Da Produção Agrícola ao Desenvolvimento Sustentável”, in Nigel Brooke 
e Mary Witoshynsky (orgs.), Os 40 Anos da Fundação Ford no Brasil: Uma Parceria para a Mudança 
Social. São Paulo / Rio de Janeiro: Editora da Universidade de São Paulo / Fundação Ford, 2002, p. 88.

10 Sobre causas nobres e novas concepções diplomáticas, vide A DEFESA NACIONAL DIANTE DO 
PÓS-MODERNISMO MILITAR - Marcos Henrique Camillo Côrtes (Embaixador e Conselheiro 
da Escola Superior de Guerra) - Revista da Escola Superior de Guerra – Ano XVIII, n.º 40, 2001– 
Rio de Janeiro: ESG. Divisão de Documentação. p. 18-17. Disponível em: http://www.esg.br/uplo-
ads/2009/01/revista_40_2001.pdf; acesso em: 28 fev. 2013.

11 ROCHA, Fernando Carlos Wanderley. O Poder Legislativo em face da Faixa de Fronteira. –2010. 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados.
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Não bastasse, da forma como vem sendo conduzida a política 
indigenista e racial, até mesmo em regiões fronteiriças e poten-
cialmente conflituosas, deixando o Brasil internacionalmente 
vulnerável, somos levados a pensar que tudo o que se possa 
trazer à baila em termos do trato das questões fronteiriças tor-
na-se letra morta diante da real vontade que está embutida 
nas ações do Poder Executivo, parecendo, por vezes, ser ditada 
contra os interesses nacionais.

É letra morta falar na vivificação das fronteiras, como vislum-
bram a Estratégia de Defesa Nacional e o Programa Calha 
Norte, na mesma medida em que o discurso não se materializa 
em ações efetivas; na mesma medida em que a prática revela 
a criação de espaços reservados para rarefeitas populações in-
dígenas a reboque de ONGs, financiamentos e intenções de 
duvidosas procedências e da vontade de um Conselho Indige-
nista Missionário presidido por bispos estrangeiros e que dita 
a agenda do Governo brasileiro nessa seara.

E essa atuação estrangeira prossegue nos dias de hoje, sem qualquer 
ação contrária das autoridades, que parecem não estar comprometidas com 
os interesses nacionais.

Para agravar, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas, subscritada pela diplomacia brasileira e que o Itamaraty 
se recusa a submeter à apreciação do Congresso Nacional – tudo natural-
mente sob a orientação do nosso governo –, leva a perceber os territórios 
indígenas com autonomia maior do que as entidades políticas descentrali-
zadas (estados e municípios), faltando muito pouco para serem considera-
dos nações independentes. Alguns dispositivos dessa Declaração permitem 
essa conclusão (grifos nossos):

Artigo 3

Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em vir-
tude desse direito determinam livremente sua condição po-
lítica e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural. 

Artigo 4

Os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodetermi-
nação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas ques-
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tões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como 
a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas.

Artigo 5

Os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas 
próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais 
e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de partici-
par plenamente, caso o desejem, da vida política, econômica, 
social e cultural do Estado.

Artigo 6

Todo indígena tem direito a uma nacionalidade.

(...)

Artigo 9

Os povos e pessoas indígenas têm o direito de pertencerem a 
uma comunidade ou nação indígena, em conformidade com 
as tradições e costumes da comunidade ou nação em questão. 
Nenhum tipo de discriminação poderá resultar do exercício 
desse direito.

(...)

Artigo 26

1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e re-
cursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que te-
nham de outra forma utilizado ou adquirido.

2. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, 
desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que 
possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra for-
ma tradicional de ocupação ou de utilização,

À luz do Direito Internacional, estão aí reunidos quase todos os elemen-
tos para a criação de estados independentes nas terras indígenas demarcadas 
no território brasileiro, pois desses dispositivos se percebe a existência de 
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povos (indígenas) com território próprio e autonomia política, faltando 
muito pouco para que alcancem a soberania.

A força dos organismos internacionais em questões do interesse nacio-
nal e a tibieza e o comprometimento do governo e dos órgãos do Estado 
brasileiro com esse estado de coisas ficam evidenciados, também, na atua-
ção da GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit – Agên-
cia Alemã de Cooperação Técnica), que foi reunida, em 2011, junto com 
outras entidades alemãs, na GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – Agência Alemã de Cooperação Internacional), vincula-
da ao governo alemão.12

Inicialmente, a obra “Os quilombolas e a base de lançamento de fo-
guetes de Alcântara”13, publicada pelo Ministério do Meio Ambiente, con-
tendo o laudo antropológico que amparou a ação contra a expansão do 
Complexo Espacial de Alcântara – área de especial importância estratégica 
para o Brasil –, se deu sob a coordenação editorial da GTZ, do Projeto Tal 
Ambiental e do Projeto  AMA.

 O Projeto de Apoio ao Monitoramento e Análise (AMA) do Programa 
Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, vinculado à Secreta-
ria de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério do Meio Ambiente, 
é apresentado como uma experiência que envolve governo e a comunidade 
internacional.14

O Projeto de Assistência Técnica para a Agenda da Sustentabilidade 
Ambiental (TAL Ambiental), coordenado pelo Ministério do Meio Am-
biente, foi implantado para apoiar o programa de empréstimos junto ao 
Banco Mundial destinado a fortalecer o Sistema Nacional do Meio Am-
biente (SISNAMA).15

Os dois parágrafos acima representam o discurso oficial, mas o fato é 
que os dois projetos, junto com a GTZ, estiveram na coordenação de uma 
obra que tem servido de fundamento para barrar o desenvolvimento das 
atividades espaciais brasileiras no município de Alcântara. 

Sobre a GTZ no Brasil, os trechos a seguir dizem bem da sua atuação 
(grifos nossos):

12 Fonte: GIZ (Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). <www.giz.de>. Acesso em: 24 
jun. 2012.

13 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. Os quilombolas e a base de lançamento de foguetes de Alcânta-
ra: laudo antropológico. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006.

14 HOLLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências. Tradução de: Maria Viviana V. Resende. 2. 
ed., revista. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006. p. 7.

15 Fonte: MMA (Ministério Do Meio Ambiente). <www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/tal-ambiental-
-assistencia-para-agenda-sustentavel>. Acesso em: 24 jun. 2012.
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Apontada como a principal responsável pela demissão do antro-
pólogo acreano Terri Aquino da Coordenação de Identificação 
e Delimitação de Terras Indígenas da Funai, a alemã Carola 
Kasburg, dirigente da Cooperação Técnica Alemã (GTZ), há 
quase 10 anos vem dando as cartas na política indigenista 
brasileira. Tal poder é atribuído principalmente aos recursos 
que sua entidade, ligada ao governo alemão, disponibiliza 
para a Funai executar ações sociais e de demarcação das terras 
indígenas. (...)

A Funai só faz o que a GTZ manda. Com isso, o Brasil fica 
refém do capital externo para reconhecer os direitos de seus 
primeiros habitantes. (...)16

Paradoxalmente, a notícia tem fundamento em relatório do próprio an-
tropólogo em pauta aqui, e mais, atendendo a um pedido da própria GTZ, 
conforme se conclui dos excertos a seguir (grifos nossos):

O senador Mozarildo Cavalcanti (PPS-RR) vai propor no 
Senado uma devassa sobre o uso de financiamentos de orga-
nismos internacionais, como a Agência de Cooperação Ale-
mã (GTZ), destinados a ações sociais e de demarcação de 
terras indígenas no País. Relatório independente feito pelo 
antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida, a pedido da 
própria GTZ, revela que a diretora da agência Carola Kasburg 
e representantes do Programa Piloto para a Conservação das 
Florestas Tropicais do Brasil (PPTAL) vêm ditando, há dez 
anos, as regras da política indigenista brasileira dentro da Fun-
dação Nacional do Índio (Funai). (...)

(...)

Antropólogos e indigenistas ouvidos pelo Jornal de Brasília con-
firmaram que a agência alemã e sua diretora exercem interferência 
direta na Funai. “Há muito tempo, a Funai só faz o que a GTZ 
e outros organismos internacionais mandam”, diz um ex-asses-
sor da Funai, que pediu anonimato temendo represálias. (...)

(...)

16  AQUINO, Romerito. Estudo aponta erros da GTZ na política indigenista brasileira. Página 20 
On-Line (portal), Rio Branco, AC, em 29 fev. 2004. Disponível em: <http://pagina20.uol.com.
br/29022004/especial_1.htm>. Acesso em 23 jun. 2012.
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Investimentos – Raineer Willingshifer, conselheiro para Assun-
tos de Cooperação Técnico-Financeira da Embaixada da Alema-
nha no Brasil, à qual a GTZ está vinculada, disse que o governo 
de seu país investiu R$ 14,7 milhões em cooperação técnica 
e R$ 52,5 milhões em cooperação financeira em programas 
e projetos de apoio aos indígenas brasileiros. Segundo Wilin-
gshifer, esses investimentos iniciaram-se em 1996.17

Em última instância, fica perceptível que há uma extensa e forte rede 
montada, sem controle do Estado brasileiro, em que determinados antro-
pólogos são livremente contratados, por agentes do Governo – igualmente 
identificados com a “causa” –, para a demarcação de áreas indígenas e quilom-
bolas, em um conjunto de ações em que não há o comprometimento com a 
coisa pública nem com o interesse nacional brasileiro, mas com o proveito das 
organizações internacionais, de quem se tornaram autênticos “funcionários”.

A sombra estrangeira que paira sobre as áreas indígenas brasileiras tam-
bém fica evidenciada na seguinte transcrição (grifos nossos):

Brasília, 25 de janeiro de 2.006 - Foi publicado no Diário Oficial 
da União de segunda, dia 23, a demissão de Sidney Possuelo, do 
cargo de Coordenador Geral de Índios Isolados da FUNAI, por 
fazer críticas ao posicionamento do presidente da Funai, Mércio 
Pereira Gomes, sobre as terras indígenas.

(...)

Em 2.004, com a aprovação da Rainha da Inglaterra, Elizabeth 
II, a “The Royal Geographical Society” (Sociedade Real Geo-
gráfica), fundada em 1830, premiou o sertanista com a Meda-
lha de Benfeitor, por sua contribuição “ao meio ambiente e aos 
direitos humanos” e pelos resultados apresentados nos últimos 
40 anos de dedicação à causa dos indígenas.

(...) 
Em sua gestão, Possuelo distendeu a relação do órgão com en-
tidades não-governamentais. Ao criar o CDDI18, convocou 
representantes de ONGs para compô-lo e assinou quatro con-
vênios de parceria com essas entidades no âmbito da demar-

17  NEWTON, Greg (da Agência Reuters). Funai sofre ingerência de investidor alemão. Jornal de Bra-
sília, Brasília, 07 mar. 2004. Matéria transcrita no Diário do Senado Federal, em 11 mar. 2004, pp. 
06584-06585.

18  CDDI – Conselho de Defesa dos Direitos dos Índios.



91Artigos & Ensaios

cação de terras indígenas. Sofreu forte oposição interna por 
isso. O principal feito da sua gestão foi a demarcação física 
da terra Yanomami de forma contínua.19

Coincidência ou não, o fato é que a mesma Royal Geographical Society 
patrocinou, na primeira metade do séc. XIX, a expedição Schomburgk, dita 
científica, a Roraima e às Guianas, que provocou a célebre Questão do Pirara, 
pela qual o Brasil perdeu parcela considerável de Roraima para o Império 
Britânico, com a Guiana tendo herdado esse território para si. Essa questão 
também afetou a Venezuela, que até hoje reivindica grande parcela da Guiana 
como sendo sua, tornando muito sensível aquele trecho de fronteira.

 

 

História da Formação das Fronteiras do Brasil. Teixeira Soares (embaixador e historiador). Bibliex, 
  

As narrativas aqui feitas são pequeníssimos e pontuais exemplos da sub-
missão do Brasil aos interesses estrangeiros pela submissão do governo e de 

19  Funai demite o mais importante sertanista do Brasil, premiado internacionalmente, por fazer críticas 
à posição contra índios adotada pelo Presidente da Funai, Mércio Pereira Gomes. Disponível em: 
www.ecolnews.com.br/sidney_possuelo.htm; acesso em: 01 fev. 2013.
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órgãos do Estado brasileiro, em todos os Poderes, ao que é determinado pelo 
chamado Primeiro Mundo.

Analisando esses bolsões de outro ângulo, eles representaram um golpe 
mortal na chamada política de vivificação das fronteiras, que vinha desde o 
período do Brasil-colônia, que propugnava pelo estabelecimento de popu-
lação civil nessas áreas mais remotas, assegurando a ocupação por cidadãos.

O estado brasileiro passou a promover a não-ocupação dessas regiões 
mais remotas, tanto pela ausência do próprio Estado como pela proibição 
de cidadãos brasileiros ali se instalarem, embora abrindo espaço para atuação 
marginal de diversas ONGs estrangeiras ou “brasileiras” (entre aspas) patroci-
nadas por organismos e entidades estrangeiras.

Desse modo, na Faixa de Fronteira amazônica do Brasil foram demar-
cadas terras indígenas, unidades de conservação e até mesmo territórios qui-
lombolas, ou seja, bolsões étnicos-geográficos e ambientais, comprometendo 
a vivificação e o desenvolvimento dessas áreas, afora ter ferido gravemente a 
segurança nacional, que não se faz apenas pela rarefeita presença das Forças 
Armadas em remotos e isolados postos fronteiriços, mas também pela sua 
efetiva ocupação por brasileiros de todas origens e pelo seu desenvolvimento 
socioeconômico. 

4. As normas aplicáveis às terras indígenas 

A realização de atividades agropecuária em terras indígenas encontra ex-
pressa vedação na legislação em vigor, o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 
19 de dezembro de 1973). 

O art. 18 desse diploma legal assim reza (grifo nosso):

Art.18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrenda-
mento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o 
pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou 
pelos silvícolas. 

§1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos 
grupos tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, 
pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agrope-
cuárias ou extrativa. 

§2º vetado. 

Nos termos da Constituição Federal:
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Art. 231. ....................................................................................

(...)

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desti-
nam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto ex-
clusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

Os arts. 22 e 24 do Estatuto do Índio estão em consonância com o pre-
ceituado pela Carta Magna quanto ao usufruto exclusivo pelos índios das 
terras que habitam:

Art.22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas 
naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. 

(...)

Art.24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas com-
preende o direito à posse, uso e percepção das riquezas na-
turais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, 
bem assim ao produto da exploração econômica de tais ri-
quezas naturais e utilidades. 

Mais recente, o Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012, que institui 
a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – 
PNGATI, e dá outras providências, também aponta nesse sentido:

Art. 4o Os objetivos específicos da PNGATI, estruturados em 
eixos, são: 

(...) 

V - eixo 5 - uso sustentável de recursos naturais e iniciativas 
produtivas indígenas: 

a) garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas;

(...)
Também há reiteradas decisões jurisprudenciais nesse sentido, como a 

transcrita a seguir:
TRF4 - APELAÇÃO CRIMINAL
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Ementa

ESTELIONATO. ARRENDAMENTO DE TERRAS INDÍ-
GENAS. ART. 171, § 2º, I, CP.

1. As terras indígenas, sendo patrimônio da União, são inalie-
náveis e indisponíveis, insuscetíveis a exploração de terceiros 
senão pelos próprios índios, observando as regras estabelecidas 
pela FUNAI. Arrendamento irregular em favor de terceiro.

2. Os réus tinham plenas condições de conhecer a ilicitude de 
suas condutas, já que, sendo lideranças indígenas, deveriam ser 
conhecedores dos limites entre o lícito e o ilícito em se tratando 
de arrendamento de terras indígenas. Condenação adequada e 
pena de reclusão bem substituída. Multa mantida, ressalvado o 
parcelamento.

A Magna Corte, por sua vez, ao decidir sobre a questão relativa à Raposa-
-Serra do Sol, estabeleceu dezenove ressalvas, das quais cabem serem destaca-
das as seguintes, que se ligam ao tema em consideração:

14 - As terras indígenas não poderão ser objeto de arrenda-
mento ou de qualquer ato ou negócio jurídico, que restrinja 
o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade 
jurídica ou pela comunidade indígena;

15 - É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa es-
tranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a práti-
ca da caça, pesca ou coleta de frutas, assim como de atividade 
agropecuária extrativa;

Em suma, juridicamente, seja pelas normas legais hoje vigentes seja pela 
jurisprudência, não há como ocupar integralmente a Faixa de Fronteira com 
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atividades agropecuárias, particularmente na Amazônia, e, embora a nossa 
abordagem tenha ficado restrita às terras indígenas, por analogia, pode ser 
ampliada para os territórios quilombolas e para as unidades de conservação 
localizadas nessa faixa de 150 km de largura.

A possibilidade futura de atividades agropecuárias nessas áreas deman-
dará, inicialmente, da apresentação de proposta de emenda à Constituição, 
com exíguas chances de prosperar, haja vista o intenso comprometimento 
de setores diversos do Estado brasileiro que sucumbem às pressões dos cha-
mados ativistas sociais e ONGs patrocinados por agentes externos.

5. Conclusão 

Atividades econômicas em terras indígenas, notadamente agropecuá-
rias, é algo que precisa ser debatido seriamente, considerando que, em um 
mundo em que grassa a fome, o Brasil tem perto de 13% do seu território 
demarcado como terra indígena sem que seus ocupantes demonstrem vo-
cação para a produção agropecuária em escala e em condições economica-
mente rentáveis, uma vez que, desde tempos imemoriais, se caracterizam 
pela atividade extrativista e lavoura de subsistência, como bem dizem os 
excertos a seguir (grifos nossos):

Os caiapós levam aqui uma vida que não lhes agrada. O 
descon tentamento com os seus inspetores, a escassez que 
muitas vezes apenas lhes mata a fome, os duros trabalhos a 
que são submetidos nas plantações são as causas de sua di-
minuição e desagrado. Ademais, a localização da aldeia não 
pode ser considerada como bem escolhida. O índio gosta de 
caçar e pescar, o que, no seu estado selvagem, constitui 
a fonte principal de sua alimentação; na Aldeia de Ma-
ria, onde antes moravam, podiam entregar-se livremente a 
tais atividades, que aqui tiveram de abandonar. Outrossim, 
sentem saudades e não conseguem abandonar inteiramente a 
inclinação pelo seu antigo e livre modo de viver.

(...)

Conforme já disse, mas aqui devo repetir, para ser completo, o 
sítio dos índios caiapós fica nas extensas matas situadas a sudoes-
te. Ali vagueiam, vivendo da caça, da pesca, de raízes, de mel 
silvestre, etc. Cultivam um pouco do milho de grão negro e 



96 Cadernos ASLEGIS | 46 • Maio/Agostol • 2012

azul, que preferem a qualquer outra variedade, por ser o mais 
rico em farinha.20

Embora essas observações datem da primeira quadra do século XIX, bem 
retratam o espírito que norteia a cultura indígena e atravessou os séculos. 

Aos 13% do Brasil já demarcados como terras indígenas ainda devem ser 
acrescidas as áreas reservadas para unidades de conservação e para os territó-
rios quilombolas.

Dizer que os índios vão desenvolver, eles mesmos, as atividades agropecu-
árias, sabe-se ser completamente falso, basta ver a quantidade de terras indí-
genas no Brasil e em quantas delas há produção significativa. 

Na Raposa-Serra do Sol, a atividade agropecuária local despencou 
tão logo os tradicionais fazendeiros e produtores foram expulsos e lá só 
permaneceram os índios, condenados que foram à miséria; além de eles 
próprios assim como os demais brasileiros terem ficado privados dos ali-
mentos que eram lá produzidos.21

As demarcações têm sido feitas sem considerar os impactos sociais, políti-
cos, econômicos, políticos e, até mesmo, quanto à segurança nacional.

20 POHL, Johann Baptist Emanuel. VIAGEM NO INTERIOR DO BRASIL. Belo Horizonte: Ita-
tiaia; São Paulo: Edusp, 1976. p. 152-153. O autor – médico, geólogo, botânico e desenhista – in-
tegrou a Missão Austríaca ao Brasil, entre 1817 e 1822, dela se desligando e empreendendo uma 
viagem de quatro anos pelo interior do Brasil, atravessando o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, 
relatando-a nesse livro. 

21 “Em seguida, foi a vez de os índios migrarem para a capital de Roraima. (...) A situação piorou com 
a ruína das estradas e pontes, até então conservadas pelos agricultores. ‘Acabou quase tudo. No pró-
ximo inverno, ficaremos totalmente isolados’, diz o cacique macuxi Nicodemos Andrade Ramos, de 
28 anos. Um milhar de índios se instalou nas novas favelas de Boa Vista. ‘Está impossível sustentar 
uma família na reserva. Meus parentes que ficaram lá estão abandonados e passam por necessidades 
que jamais imaginaríamos’, afirma o também macuxi Avelino Pereira, de 48 anos. Cacique de sete 
aldeias, ele preferiu trocar uma espaçosa casa de alvenaria na reserva por um barraco de tábuas na 
favela Santa Helena. O líder indígena diz que foi para Boa Vista para evitar que sua família perdesse 
o acesso a escolas, ao sistema de saúde e, sobretudo, ao mercado de trabalho.

 Com o passar do tempo, a situação dos índios tem piorado. Recentemente, algumas das famílias 
desaldeadas começaram a erguer barracos no aterro sanitário de Boa Vista. Uma delas é a do macuxi 
Adalto da Silva, de 31 anos, que chegou à capital há apenas um mês. Ele fala mal português, mas 
nunca pensou em viver da mesma forma que seus antepassados. Mesmo porque a caça e a pesca são 
escassas na Raposa Serra do Sol já faz tempo. Até 2009, ele recebia um salário mínimo para trabalhar 
como peão de gado. Está desempregado desde então. Como os índios não têm dinheiro, tecnologia 
ou assistência técnica para cultivar as lavouras, os campos onde o peão trabalhava foram abandona-
dos. Silva preferiu construir uma maloca sobre uma montanha de lixo a viver na aldeia. Agora, ganha 
10 reais por dia coletando latinhas de alumínio, 40% menos do que recebia para tocar boiada. Ainda 
assim, considera sua vida no lixão menos miserável do que na reserva. Ele é vizinho do casal uapixana 
Roberto da Silva, de 79 anos, e Maria Luciano da Silva, de 60, que também cata latas e comida no 
aterro. ‘O lixo virou a única forma de subsistência de muita gente que morava na Raposa Serra do 
Sol’, diz o macuxi Sílvio Silva, presidente da Sociedade de Defesa dos índios Unidos do Norte de 
Roraima”. (“Uma Reserva de Miséria”, reportagem de Leonardo Coutinho, Revista Veja, ed. 2.219, 
1º jun. 2011, p. 134-137.)
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A corrente indigenista atual, na contramão da histórica política indige-
nista da integração dos povos de cultura de menor patamar científico e tec-
nológico, é uma política isolacionista, sem considerar, inclusive, atividades 
agropecuárias que foram estabelecidas, desde as mais priscas eras, em terras 
que passaram a ser demarcadas como indígenas, ignorando completamente o 
espírito do § 2º do art. 20 da Constituição Federal, que considera “a faixa de 
fronteira como fundamental para defesa do território nacional”. Ignorando, 
também, os milhões de outros brasileiros, não-índios, que igualmente preci-
sam de terra para trabalhar, reproduzir-se, morar e viver.
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