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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido como parte das atividades previstas pelo projeto de
pesquisa “Democracia, desenvolvimento capitalista e as lutas dos trabalhadores no Brasil”,
onde realizamos um acompanhamento da Conjuntura Brasileira e dos conflitos sociais que
ocorreram durante o ano de 2013. A partir da perspectiva crítico-dialética, analisaremos como
o atual padrão de acumulação no Brasil vem potencializando os problemas enfrentados pelos
povos indígenas em torno da luta por seus territórios, frente às diversas ofensivas do capital
estrangeiro e do agronegócio, juntamente com as ações diretas e indiretas do Estado. Essa
centralidade vem sendo constantemente evidenciada pelos históricos processos de luta dos
povos originários em prol da defesa e ampliação de seus direitos assegurados pela
Constituição de 1988.
Introdução
Este trabalho foi desenvolvido como parte das atividades previstas pelo projeto de
pesquisa “Democracia, desenvolvimento capitalista e as lutas dos trabalhadores no Brasil”,
onde realizamos um acompanhamento da Conjuntura Brasileira e dos conflitos sociais que
ocorreram em nossos marcos durante o ano de 2013, e que foram divulgados pelos jornais de
grande circulação no país e pelos meios de comunicação de diferentes movimentos sociais,
partidos políticos e sindicatos. A investigação, sistematização e análise das notícias são
acompanhadas de uma revisão bibliográfica dos estudos que abordem as mudanças societárias
e estatais associadas às estratégias de superação da crise capitalista no Brasil com implicações
para a política governamental e social brasileira, considerando os desafios das lutas dos
trabalhadores frente às diversas ofensivas impostas pelo capital, para manutenção de seus
direitos e a conquistas de novos espaços efetivamente democráticos.
Neste trabalho a análise de conjuntura terá como foco central a reflexão crítica em
torno das lutas protagonizadas pelo Movimento Indígena frente à ofensiva do capital sobre
seus direitos, principalmente os territoriais. A partir do mapeamento das notícias foi feito um
levantamento e uma tabulação dos principais protagonistas, região e motivo dos conflitos.
Assim, temos de janeiro a dezembro de 2013 cerca de 835 conflitos foram catalogados e
analisados.
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Frente às diversas ofensivas do capital estrangeiro e do agronegócio, juntamente com
as ações diretas e indiretas do Estado, o momento econômico no Brasil vem potencializando
os problemas enfrentados pelos povos indígenas em torno da luta por seus territórios. Essa
centralidade vem sendo constantemente evidenciada pelos históricos processos de luta dos
povos originários em prol da defesa e ampliação de seus direitos. Processos nos quais se
evidenciam diversos obstáculos criados pelo capital à luta dos movimentos indígenas pelo
reconhecimento e fortalecimento de seus direitos territoriais assegurados pela Constituição de
1988.
Para tal se faz necessário uma análise sobre o capitalismo na realidade brasileira, bem
como as implicações políticas, sociais e econômicas que permeiam as ações do Estado em
favor do agronegócio e das empresas transnacionais, de forma a evidenciar a negligência do
Estado brasileiro diante dos desmontes dos direitos territoriais das comunidades indígenas.
Todavia, diante dessas investidas, se gesta um cenário de resistência por parte das
comunidades originárias, que fazem frente à repressão e coerção do Estado, assim como
mobilizações diante às investidas da burguesia nacional e internacional nos processos de
desterritorialização de diversas comunidades.

A especificidade do capitalismo brasileiro

Florestan Fernandes (1981a) construiu sua análise sobre o capitalismo brasileiro e
latino-americano a partir do reconhecimento de sua particularidade dependente, nos
auxiliando na compreensão do papel central das classes sociais, dos conflitos de classe e da
revolução como alternativa histórica a este tipo de capitalismo. Numa análise histórica e,
portanto,

não

somente

teórica,

Florestan

questiona

criticamente

as

teorias

do

subdesenvolvimento como atraso ou decorrente de processos de urbanização ou
industrialização supostamente auto-explicativos. Em Fernandes (Ibidem), é fundamental
considerarmos, na leitura do capitalismo brasileiro, a sua especificidade, o que é próprio das
relações sociais brasileiras e sua generalidade encontrada na compreensão do capitalismo e
seus fundamentos principais (relações de exploração, apropriação privada etc.).
É no desenvolvimento capitalista que reside o subdesenvolvimento como seu
componente indispensável. Isto é, a origem sociológica do subdesenvolvimento na América
Latina está no capitalismo imperialista e na sua condição de dependência. Desta forma, a
explicação sociológica do subdesenvolvimento econômico deve ser buscada no mesmo fator
explicativo do desenvolvimento econômico sob o regime de produção capitalista. Isto é, como
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se organizam as classes, como cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e
aperfeiçoar ou extinguir determinado regime social de produção. (Ibidem).
A análise do capitalismo na América Latina nos remete a outros eixos de análise
fundamentais, como, por exemplo, a questão do Estado e da democracia que
institucionalizam, na região, a acumulação de capital na forma de uma dominação externa
abastecida por uma dominação interna exercida não sobre um setor ou uma fração da
burguesia, mas sobre o trabalho e a massa da população.
O capitalismo na América latina precisa ser tomado como conseqüência da expansão
capitalista em sua fase neocolonial, imperialista, como elemento que a alimenta e não como
uma fase sua. Desta forma o território latino (e, consequentemente, o brasileiro) está
altamente sujeito a depleções permanentes de suas riquezas processadas às custas dos setores
assalariados da população. (CARDOSO, 1997).
Para Florestan Fernandes (1981a), há dois aspectos decisivos para o funcionamento e
manutenção da dependência. São eles: a importância da burguesia local, que é parceira, ainda
que como sócia menor e subordinada; e a exarcerbação das relações de classe internamente,
caracterizadas pela sobre-expropriação e pela sobre-exploração capitalistas do trabalho e da
massa da população que não consegue nem mesmo acesso ao mercado ou sua permanência
nele. A partir daí a dependência fica definida com maior precisão nos termos desta sobreapropriação capitalista, e ambas constituem a substância do mesmo processo. Esta relação de
pobreza extrema criada neste tipo de capitalismo tem grande potencial na geração da apatia
das massas e da inflexão das lutas.
Não podemos nos eximir das análises efetuadas por Florestan Fernandes (1974;
1981a), as quais não compartilham da tese de que a “revolução burguesa” foi abortada pela
natureza de dualidade da nossa formação social (Brasil arcaico, marcado pelo atraso e
responsável pelo ritmo lento do desenvolvimento do Brasil moderno). Florestan nos diz que,
no plano estrutural, as crises de conjuntura entre as frações da classe dominante são superadas
por processos de rearticulação do poder da classe burguesa numa estratégia de conciliação de
interesses entre o denominado arcaico e o moderno.
Dentro da mesma escola de pensamento de Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira
(2003), também se contrapõe à tese da estrutura dual onde um país arcaico e tradicional
amarra ou impede avanços do país desenvolvido e moderno. Para o autor, a imbricação do
atraso, do tradicional e do arcaico com o moderno e desenvolvido, se alimentam na
particularidade da sociedade capitalista dependente, de nossa inserção subalterna na divisão
internacional do trabalho. Desta forma, os setores denominados de atrasados, improdutivos e
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informais, se constituem em condição essencial para a modernização do núcleo integrado ao
capitalismo orgânico mundial.
O atraso era unidade contraditória em contraposição às formulações duais entre atraso
e desenvolvimento. A modernidade da década de 1970 podia ser entendida como o uso que o
setor moderno da economia fazia do setor “atrasado”, na realização de uma unidade
contraditória entre os pólos. O pólo dinâmico servia-se do atrasado para desenvolver-se. Esta
análise rompe com uma suposta clareza de oposição entre burguesia nacional e setores
agrário-exportadores, bem como entre capital financeiro e capital produtivo.
Não podemos desconsiderar que esta análise de “Chico” de Oliveira é crucial para
entendermos os limites de uma aposta desenvolvimentista, nos dias atuais, que busque, na
construção de um projeto popular, uma associação com a burguesia nacional contra o setor
financeiro, contra as transnacionais. Ela também marca o Estado populista como a
permanência da característica burguesa do Estado, representando uma maior autonomia das
burguesias locais, mas passando longe da eliminação da contradição principal do capitalismo.
O crescimento e o desenvolvimento nacional auto-sustentado aparecem, vez ou outra
entre nós, como alternativa à situação de exclusão latino-americana, figurando como
alternativa à nossa situação de dependência. Dentro deste raciocínio, nossas riquezas
deveriam ser usufruídas por nós brasileiros, bolivianos, equatorianos. O que parece faltar
nesta análise é a consideração do lugar ocupado pela fração local da burguesia, atuante de
forma direta em esfera nacional, ocupando no capitalismo contemporâneo o posto de sócia
minoritária associada ao bloco hegemônico internacional. Este novo comportamento da
burguesia se relaciona com as exigências da expansão do capitalismo nos grandes centros
internacionais hegemônicos e com o desenvolvimento do imperialismo. Como nos diz
Fernandes (1981a) em sua análise sobre o capitalismo dependente, este padrão de dominação.

[...] surgiu recentemente, em conjunção com a expansão das grandes empresas
corporativas nos países latino-americanos – muitas nas esferas comerciais, de
serviços e finanças, mas a maioria nos campos da indústria leve e pesada. Essas
empresas trouxeram à região um novo estilo de organização, de produção e de
marketing, com novos padrões de planejamento, propaganda de massa, concorrência
e controle interno das economias dependentes pelos interesses externos. Elas
representam o capitalismo corporativo ou monopolista, e se apoderaram das
posições de liderança – através de mecanismos financeiros, por associação com
sócios locais, por corrupção, pressão ou outros meios – ocupadas anteriormente
pelas empresas nativas e por seus “policy-makers” (Ibidem, p. 18).

Ora, o crescimento acelerado já é o carro-chefe do PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) implementado pelo governo Lula da Silva e tendo a sua continuidade ao longo
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do governo Dilma; mas como é gerido o excedente econômico produzido no país? Este
crescimento se dá de forma auto-sustentada? Esta forma auto-sustentada seria suficiente para
a construção de uma sociedade justa e democrática?
Convivemos com uma dominação externa compartilhada por diferentes nações, onde
os EUA exercem o papel de superpotência, em companhia do Japão e outros países europeus
que, apesar de serem parceiros menores, não deixam de ser dotados de algum poder
hegemônico. O Brasil, como outros países latinos, serve ao capitalismo monopolista
corporativo como território de exploração de matéria-prima, alimentando as indústrias de
capitalismos auto-sustentados, mantendo sua situação de dependência através da importação
de tecnologia e do fim das cadeias de produção das mercadorias dentro do país, o que resulta
na sua inserção na divisão internacional do trabalho como fornecedor de bens primários.
Somos fornecedores de matéria-prima em grande escala: muito alumínio – o que exige, por
exemplo, energia retirada com a construção de hidrelétricas e barragens; muito etanol – isto é,
muita cana-de-açucar, muito canavial. Em troca do financiamento do que há de menos
avançado em tecnologia para nossas indústrias, oferecemos e gerimos, para uma maior
concentração de renda, a exploração do motor da produção de valor (força de trabalho) sem
pré-requisitos e sem limites. O Estado consente a superexploração, e, num tom mais
fidedigno, consente o extermínio de camponeses e ribeirinhos sob o discurso da criação de um
melhor aproveitamento dos recursos naturais.
Configurou-se nas nações latino-americanas de maior envergadura econômica,
demográfica e política, uma revolução burguesa definida pela cooperação com o pólo externo
e através de iniciativas modernizadoras de monta, desencandeadas pelo pólo externo. Há no
Brasil uma burguesia parceira da burguesia internacional que não possui o interesse real em
sair da condição de sócia destas frações, ainda que seja sócia-minoritária; ela partilha do
excedente geral, contribuindo para a acumulação de capital da forma descrita (recursos
naturais mais força de trabalho superexplorável); nestes termos, cabe aos subalternos exercer
pressão a esta burguesia, resistindo e lutando de forma organizada (definindo estratégias e
táticas) contra a super-exploração, contra a perda progressiva de direitos, inventando uma
outra filosofia.
A fração local – isto é, nacional da burguesia internacional - vê na associação com o
pólo externo um canal mais rápido, menos custoso a ela e mais lucrativo. Reparte com a
burguesia internacional, hegemônica o excedente produzido nacionalmente, sem que precise
investir parte do capital acumulado para o crescimento do negócio. O seu lucro estará
garantido, mesmo que em sua negociação com o pólo externo receba recursos “atrasados”
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para geração de consumo interno. A implementação de mudanças necessárias ao aumento de
extração de mais-valia relativa é garantida com a transplantação maciça de tecnologia e de
instituições.

A ameaça de desindustrialização que se abate sobre a região, os atrasos que
apresenta o sistema educacional e a insuficiência das políticas científicas e
tecnológicas, somadas a falta de políticas centradas no desenvolvimento colocam a
América Latina na ante-sala de uma situação caracterizada pela exclusão de amplos
contingentes populacionais em relação às atividades produtivas, pela degradação do
trabalho e pela deteriorização dos padrões salariais e de consumo. Os trabalhadores
não poderão reverter esta situação se, depois de assegurarem sua unidade de classe,
não se colocam firmemente no terreno da luta pela democratização do Estado, a fim
de retirar das classes dominantes o controle da economia e, sobre a base de uma
mobilização lúcida e perseverante, estabelecer um projeto de desenvolvimento
econômico compatível com a nova configuração do mercado mundial. (MARINI,
2000, p. 293-294, grifos meus).

Estamos sob a égide de um “imperialismo total” que organiza a dominação externa por
dentro, fazendo controle da natalidade, da comunicação de massa, até a educação, a
transplantação maciça de tecnologia ou de instituições sociais.

O fardo da acumulação de capital é carregado pelos países latino-americanos, mas
seus efeitos multiplicadores mais importantes são absorvidos pelas economias
centrais, que funcionam como centros dinâmicos de apropriação das maiores quotas
do excedente econômico gerado. (FERNANDES, 1981a, p. 30).

A dominação externa, em todas as suas formas, produz uma geografia das nações
latinas como fontes de excedente econômico e de acumulação de capital para as nações
capitalistas avançadas. A forma da produção de riqueza não é tanto o desafio latinoamericano, mas sim como se reterá e distribuirá essa riqueza, permitindo, pelo menos, a
criação de uma verdadeira economia capitalista moderna.

A existência de uma economia socialista bem sucedida e expansiva, dotada pelo
menos de padrões equivalentes de tecnologia, organização burocrática,
produtividade, crescimento acelerado e internacionalização, compeliu as nações
capitalistas avançadas da Europa, América e Ásia para uma defesa agressiva do
capitalismo privado, especialmente após a II Guerra Mundial. Assim, enquanto o
antigo imperialismo constituía uma manifestação da concorrência nacional entre
economias capitalistas avançadas, o imperialismo moderno representa uma luta
violenta pela sobrevivência e pela supremacia do capitalismo em si mesmo. Nesse
clima político, a expansão incoercível da empresa corporativa, a hiperinfluência das
finanças internacionais e a hegemonia dos Estados Unidos foram recebidas como
um preço razoável pelas burguesias nacionais dos países capitalistas avançados,
inclusive a Inglaterra, França, Alemanha e Japão. Algumas tensões e rupturas
permaneceram, mas são manipuladas em condições seguras para a defesa e o
fortalecimento dos interesses privados”, isto é, do capitalismo. (Ibidem, p. 21).
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Como nos aponta Fernandes (Ibidem), a soberania estadunidense pode ser
desequilibrada pelas demais nações capitalistas avançadas que possuem recursos materiais e
humanos para resistir às implicações negativas da empresa corporativa norte-americana, bem
como para viabilizar formas de controle seletivo das conseqüências culturais ou políticas
resultantes da supremacia econômica dos Estados Unidos.

[...] o processo de modernização, iniciados sob a influência e o controle dos Estados
Unidos, aparece como uma rendição total e condicional, propagando-se por todos os
níveis da economia, da segurança e da política nacionais, da educação e da cultura,
da comunicação em massa e da opinião pública, e das aspirações ideais com relação
ao futuro ao estilo de vida desejável. Apenas alguns setores, movidos por
sentimentos políticos, intelectuais ou religiosos, opuseram-se a essa forma de
recolonialismo. O “sistema”, isto é, as elites econômicas, políticas e culturais são a
favor de, como a única alternativa para enfrentar a “subversão”, para lutar contra a
“corrupção” e para “evitar” o comunismo... (Ibidem, p. 23-24).

O que torna a hegemonia estadunidense força incontrolável e perigosa para as nações
latino-americanas é a “presente concepção norte-americana de segurança, fronteira econômica
e ação conjunta contra mudanças radicais ou revolucionárias nos países vizinhos”. Essa
concepção requer a incorporação dos países latinos ao espaço econômico e sócio-cultural dos
Estados Unidos, “por meios organizados institucionalmente.” (Ibidem, p.24).

Diversas instituições estão executando diferentes funções ligadas à incorporação dos
países latino-americanos ao espaço econômico e sócio-cultural dos Estados Unidos.
A empresa corporativa é a mais visível dessas instituições; mas as menos visíveis
são talvez ainda mais prejudiciais. Elas abrangem instituições oficiais, semi-oficiais
ou privadas, encarregadas de conduzir a política de controle global das finanças, da
educação, da pesquisa científica, da inovação tecnológica, dos meios de
comunicação em massa, do emprego extra nacional das políticas das forças armadas
e mesmo dos governos. (Ibidem, grifos meus).

Nestes marcos, a lógica do capitalismo contemporâneo vem imprimindo uma dinâmica
cada vez mais voltada para a valorização dos processos de acumulação do capital em
detrimento dos desmontes dos direitos sociais, políticos e civis dos cidadãos. Não obstante, tal
lógica, encontra na realidade brasileira condições particulares que vão reforçar e recolocar em
patamares cada vez mais complexos e intensos, processos de violação de direitos
historicamente conquistados.
A efetiva mundialização da sociedade global é incorporada pelos grandes grupos
industriais transnacionais, internacionalizando a produção e os mercados, aprofundando o
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desenvolvimento desigual e combinado, que estrutura as relações de dependência entre
nações no cenário internacional. Segundo Iamamoto (2007),

A mundialização da economia está ancorada nos grupos industriais transnacionais,
resultantes de processos de fusões e aquisições de empresas em um contexto de
desregulamentação e liberalização da economia. As empresas industriais associamse às instituições financeiras – bancos, companhias de seguros, fundos de pensão,
sociedades financeiras de investimentos coletivos e fundos mútuos – que passam a
comandar o conjunto de acumulação, configurando um modo específico de
dominação social e político do capitalismo, com o suporte dos Estados Nacionais.
(IAMAMOTO, 2007, p. 108).

O Brasil vem afirmando práticas que historicamente marcam sua posição dentro da
divisão mundial do trabalho. Voltada para o exterior, este, cumpre o papel de fornecer bens
naturais bem como produtos alimentícios, tendo como carro chefe de sua economia a
agroindústria. Tais fatos afirmam e atualiza as palavras Marini (2005), onde,

A economia exportadora é, portanto, algo mais que o produto de uma economia
internacional fundada na especialização produtiva: é uma formação social baseada
no modo capitalista de produção, que acentua até o limite as contradições que lhe
são próprias. Ao fazê-lo, configura de maneira específica as relações de exploração
em que se baseia e cria um ciclo de capital que tende a reproduzir em escala
ampliada a dependência em que se encontra frente à economia internacional.
(MARINI, 2005, p.164).

Desta forma, o capitalismo dependente recoloca em patamares elevados níveis de
exploração da força de trabalho para assim manter suas altas taxas de acumulação em curso
firme. Bem como assume a centralidade dos recursos naturais na manutenção de sua lógica de
acumulação. Imprime ainda a expropriação de terras para manutenção dos interesses tanto da
elite agrária brasileira como da burguesia capitalista internacional.
Assim, o Estado aparece, como dizia Marx, capturado pela burguesia, ditando suas
ações na direção contrária à valorização dos direitos de grande parcela de seu povo. Tais
aspectos são fundamentais e condição necessária para o desenvolvimento do capital mundial
no tocante de suas ações, trazendo para atualidade brasileira constantes processos de
transformações que vão redesenhar a geografia econômica, trazendo traços arcaicos de
dominação e sustentando a lógica imperialista do capital.
Através dos pactos entre burguesia nacional e internacional e a forma que essas
frações manejam o Estado, podemos perceber as mais variadas relações de dominação e
exploração. Levando em consideração as particularidades brasileiras, estes processos se
tornam mais intensos, trazendo uma combinação perfeita e aparentemente “mágica” entre o
arcaico e o moderno.
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A proposta de um desenvolvimento econômico está divorciada do desenvolvimento
social. As particularidades que abarcam a inserção do Brasil no processo de mundialização
financeira envolvem a modernização das forças produtivas e também as relações arcaicas de
trabalho, ou seja, ao mesmo tempo em que se tem a expansão da riqueza também se expande
as desigualdades sociais. Esse desenvolvimento capitalista assume características do passado,
recolocando em novos patamares relações políticas, econômicas e sociais, onde conforma-se
um processo reiterativo de modernização conservadora (MARTINS, 1989).
Ao discorremos sobre o poder do atraso na sociedade brasileira, deve-se considerar,
que seu núcleo consiste na propriedade territorial desde o período colonial, que será
responsável pela persistência dos constrangimentos históricos que freiam as transformações
históricas do presente. Compreendem-se nesse contexto, que as soluções políticas são
orientadas por deliberações “de cima” para “baixo” e pela reiterada exclusão das classes
subalternas, historicamente destituídas da cidadania social e política. Longe de configurar-se
num processo revolucionário com forte orientação democrática, nacionalista e voltada para o
desenvolvimento interno autônomo, a burguesia, aqui, reforça os objetivos de construção de
uma “democracia restrita”, em que os membros de classe dominante universalizam seus
interesses como sendo de toda nação, tendo o Estado como mediador.
Ao focar no atual padrão de acumulação, levando em consideração o capitalismo
dependente brasileiro e os embates em prol da defesa e ampliação dos direitos sociais, a
questão indígena adquire novos contornos. Além de reafirmar a importância dos recursos
naturais para a manutenção das altas taxas de acumulação, ela evidencia novos padrões de
organizações das fronteiras internacionais e nacionais de acordo com as exigências
imperialistas. Desta forma, tornam-se primordiais ações que promovam o pleno
desenvolvimento do agronegócio bem como a expansão das regiões de extração de minérios e
de geração de energia e a abertura de novas rotas para circulação do capital no cenário
brasileiro. Estas exigências só podem ser cumpridas junto a um processo de remoção dos
povos indígenas de suas terras, com o uso constante da violência estatal.

As lutas indígenas ao longo do ano de 2013

Das manifestações catalogadas, o Movimento Indígena representou 5,26% dos
conflitos. Os principais motivos reivindicados foram: demarcação de território, e contra e/ou
por políticas governamentais. Outras reivindicações também apareceram como a luta por
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melhorias na saúde, reforma agrária, a preservação do meio ambiente dentre outros, como
mostra o gráfico a seguir.

Fonte (http://gemarbufop.blogspot.com.br/)

Vale ressaltar que o Movimento também se manifestou em atos que reuniram mais de
um protagonista, sendo classificado na categoria de lutas unificadas. A categoria de
protagonista denominada de luta unificada representou 29% do total de conflitos levantados,
sendo desse percentual 2,48% com a participação do Movimento Indígena.
Dentro da realidade de luta deste segmento podemos perceber os processos de
desterritorialização de suas terras para a materialização de políticas governamentais
neodesenvolvimentistas, incentivadas pelo governo junto com os grandes capitalistas, e ainda,
a investida do agronegócio que na realidade brasileira têm-se mostrado com extrema violência
levando ao extermínio de membros destes povos originários.
Em entrevista no Brasil de Fato, Marcos Xukuru, atualmente integrante da Articulação
dos Povos e Organização Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme),
aponta com pouco otimismo conquistas no cenário de 2013 e a violência como recorrente nos
processo de luta. “Esses conflitos ocorrem justamente por conta dessas investidas que têm
acontecido e que atrapalhado o processo de regularização fundiária, e isso acarreta nessa
questão da violência. E aí os fazendeiros vão pra cima, começam a ameaçar e matar
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lideranças. Então, a tendência é aumentar na medida que os governos não agilizam os
processos de demarcação” (BRASIL DE FATO, 2013, p.6).
Na realidade brasileira, uma face do processo de mundialização da economia, esta no
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este programa faz frente aos diversos ajustes
impostos pelo capital financeiro que representam, não apenas mudanças no cenário
econômico, mas levam exigências a serem cumpridas pelos Estados também no âmbito social
e político.
Dentre as metas do PAC está a construção das barragens dos Complexos Hidrelétricos
de Belo Monte, do Tapajós, do Teles Pires e de todas as barragens na Panamazônia. Nesta
região vários conflitos foram catalogados tendo como principal reivindicação a paralisação
das obras e o pedido de consulta prévia, previsto por lei na Convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Vários impactos negativos para a região e a população
dessas áreas foram apontados nas reivindicações: contaminação do meio ambiente,
degradação das condições de vida das populações locais, trabalhos precarizados nas obras,
intensificação da exploração da força de trabalho, dentre outros.
A OIT prevê em seu artigo 6° direitos aos povos originários de serem consultados
sempre que alguma ação do governo venha a afetá-los de forma direta, além de proporcionálos os direitos de participação nos processos decisórios de políticas e programas a eles
destinados. Neste ponto emergem uma clara violação de direitos, efetuada pelos órgãos
governamentais do país, que passam a combinar o uso do aparelho repressivo das Forças
Armadas para combater as reivindicações com a negligência em consultar as áreas reservadas
para a construção das hidrelétricas.
As regiões norte e centro-oeste do país aparecem como principais áreas de conflito,
como demonstra quadro a seguir.
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Fonte (http://gemarbufop.blogspot.com.br/)

No total de conflitos levantados a região norte foi o palco de 20% das reivindicações
catalogadas. Neste cenário dentre os motivos de reivindicações o de maior relevância foi a
luta contra as políticas governamentais, o que totalizou 26,66%. O que evidencia a luta
travada por esses povos contra os programas e projetos do Governo Federal voltados para
aquela região.
Outro

impacto

importante

na

região

é

a

questão

da

efetivação

dos

megaempreendimentos associada com o processo de desterritorialização das comunidades
tradicionais, o que viola mais um direito garantido no Artigo 231 da Constituição de 88, onde
é obrigação e dever do Estado proteger as terras pelos índios ocupadas.
No mês de maio e junho se intensificaram os conflitos envolvendo a luta dos povos
originários. Estes dois meses representaram, juntos, 60% das reivindicações mapeadas durante
o ano de 2013 do Movimento Indígena. Na região Centro Oeste, destacam-se as lutas
indígenas em defesa dos seus territórios e contra a apropriação das terras pelo agronegócio,
principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, o segundo Estado com maior população
indígena do país, e um dos maiores da União em concentração fundiária. O agronegócio,
enquanto modelo dominante de organização da agricultura e do meio rural no Brasil, é
sustentado na aliança dos fazendeiros capitalistas com empresas transnacionais, que avançam
para controlar as terras e a produção agropecuária.
No total de conflitos levantados, a região centro-oeste representou 40% das
reivindicações catalogadas. Dentre os motivos de reivindicações, o de maior relevância, foi a
luta por território que totalizou 53,33% delas. Neste cenário parece que vivemos uma espécie
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de nova colonização, onde modernos e ainda mais perversos modos de desapropriação de
terra resgata diversas formas de abuso contra os direitos humanos. A situação de violência que
permeia os processos de luta por terra, não só dos indígenas, bem como dos sem-terra, dos
quilombolas, dos atingidos por barragens dentre outros grupos, vem sendo marcados por
manchas constantes de brutalidade contra a vida humana.
Dentre as investidas dos ruralistas está a PEC 215. A tramitação na Câmara dos
Deputados da Proposta foi alvo de diversos protestos durante o ano. A proposta transfere para
o Congresso Nacional a competência para aprovar a demarcação das terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios. Atualmente essa função cabe ao poder Executivo. Também no ataque
ao direito dos territórios tradicionais está a Portaria 303 da Advocacia-Geral da União (AGU).
Publicado em julho de 2012, o documento tem entre os seus principais pontos a proibição da
ampliação de terras indígenas já demarcadas. Em ambas as propostas, temos nos bastidores da
arena política uma articulação que busca fragilizar as garantias dos povos tradicionais, indo de
encontro com os interesses do capital internacional sugerindo uma lógica ainda mais lenta nas
decisões sobre as demarcações de terras.
Sem o reconhecimento oficial dos direitos que permeiam a luta dos povos originários
por suas terras e riquezas presentes, o acesso a serviços públicos se torna precário ou
inexistente. A titulação dos territórios é que garante o acesso desses povos originários a
direitos como saúde, moradia, educação, e até mesmo, ao emprego. Desta forma, a falta de
comprometimento do poder governamental diante do cumprimento das leis, e ainda, as
investidas no sentido contrário na materialização das mesmas, afeta de forma direta as
condições essenciais de sobrevivência deste povo, intensificando as condições de miséria.
Diante desses processos vemos o uso constante da polícia como instrumento de
legitimidade de governo, no qual, para manter a ordem, faz uso das forças armadas no sentido
de garantir o pleno funcionamento das condições de efetivação dos interesses privados, tendo
como outro lado da moeda a constante violência sistêmica contra direitos já conquistados e
inscritos na Constituição de 1988. As constantes mortes de indígenas são a confirmação de
que os interesses econômicos estão sendo tomados pelo poder público como ditador das
regras e leis deste país. Em dados lançado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi) entre
o ano de 2003 e 2012, foram registrado 563 assassinatos de indígenas no Brasil.
A associação entre o público-privado vêm submeter a lógica do direito à lógica do
interesse de determinados setores da sociedade brasileira. A União e a Bancada Ruralista
deixam claro as reais intenções para resolver problemas milenares de demarcações de terras
indígenas de maneira a cerceiar os direitos deste povo com o uso da violência e atendendo os
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interesses econômicos do capital. A constante perda dos direitos indígenas leva ao
fortalecimento dos interesses econômicos representados por megaempreendimentos, empresas
estrangeiras e diversos setores conservadores da nossa política governamental.

Considerações finais

Levando em consideração a nova roupagem do Estado, diante das imposições do capital
financeiro, é perceptível a materialização de diferentes formas de subordinação de diversos
setores da sociedade, dentre os quais estão os povos indígenas. Esta parcela da população
brasileira, em nome do desenvolvimento capitalista, vem sofrendo crescentes processos de
barbárie o que mostra a contra face do desenvolvimentismo na realidade brasileira, fazendo
emergir antigas formas de dominação.
As relações de poder entre as classes vêm sendo camuflada por um discurso
“democrático”. Logo, dentro das particularidades do processo histórico brasileiro, as relações
de poder que permeiam as condições de vida dos indígenas vêm afirmando que os interesses
de classes estão assegurados pelo Estado.
As políticas implementadas para fortalecer as empresas do agronegócio aprofundam os
problemas históricos do nosso país, como a concentração de terra, a desigualdade social, a
violência contra os povos que vivem do cultivo da terra e a subordinação econômica aos
interesses do capital internacional. Por isso, a consolidação desse modelo não representa
desenvolvimento, mas a dilapidação das bases econômicas do Brasil para a organização da
agricultura dentro de um modelo que atenda as necessidades do povo brasileiro no campo e
nas cidades.
No entanto, para enfrentar a ofensiva do capital na agricultura e na exploração dos
recursos naturais, é necessário também a organização e mobilização do conjunto da
sociedade, especialmente do conjunto da classe trabalhadora, pois somente assim será
possível derrotar os responsáveis pelas mortes dos que lutam no campo, pela
desnacionalização das nossas terras e pela submissão da nossa economia aos interesses do
capital financeiro internacional.
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