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1  Resumo 

A floresta amazônica brasileira é considerada como a última fronteira natural do país. Suas 
potencialidades naturais atraem atenção do capital privado e do Estado, evidenciando um intenso 
processo de exploração econômica. No anseio brasileiro de ocupar esta região, elaboraram-se planos 
de desenvolvimento regional que viabilizavam a exploração ao custo do desmatamento da floresta para 
construção de empreendimentos agroindustriais e de obras de infraestrutura, que propagaram a ideia 
da abertura do grande espaço vazio demográfico. Paradoxalmente, essa ideia não reflete a realidade 
local e a exploração da floresta amazônica desencadeou uma série de conflitos socioambientais com 
as comunidades tradicionais da região, sobretudo as comunidades indígenas. No Maranhão, o 
processo de exploração da Amazônia começa com a ocupação por retirantes nordestinos que fugídos 
da seca, se alojaram nos vales férteis dos rios maranheses para o desenvolvimento da agricultura e a 
criação de gado. Com isso, os indigenas que habitavam os altos cursos da bacia do pindaré e gurupi 
situados na Amazônia Legal, entraram em conflito com os novos ocupantes, principalmente devido à 
derrubada da floresta. Neste contexto, analisam-se os conflitos socioambientais resultantes dos 
processos históricos de ocupação e exploração da Amazônia Maranhense com apoio do método 
materialista-histórico-dialético, tendo em vista o caso da comunidade indigena Awa-guajá. Essa 
comunidade se caracteriza como um dos povos indigenas mais ameaçados do Brasil, possuindo um 
sistema de vida nômade e seminômade, altamente dependente dos recursos florestais. O histórico dos 
conflitos dessa comunidade com a sociedade externa tem gerado forte depreciação de suas terras e do 
seu modo de vida em decorrência do desmatamento da floresta. Deste modo, o combate ao 
desmatamento, no Maranhão, e o aumento das áreas de preservação são cruciais para garantir a 
integridade desses povos, uma vez que o Estado do Maranhão tem o menor número de áreas de 
protegidas entre os estados amazônicos, além da necessidade de garantir o cumprimento dos direitos 
dos Awa-guajá em suas terras livrando-os da insavão de exploradores e permitindo a sua 
autodeterminação sociocultural em suas terras. 
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Abstract 

The Brazilian Amazon ← regarded as the last natural frontier of the country. Their natural potentials 

attract the attention of private capital and the state, showing an intense process of economic 

exploitation. In Brazil yearning to occupy this region, drawn up regional development plans which made 

the cost of operating the forest clearing for construction of agroindustrial enterprises and infrastructure 

projects, which propagated the idea of opening the large space  the demographic void. Paradoxically, 

this idea does not reflect local realities and exploitation of the Amazon rainforest triggered a series of 

environmental conflicts with the traditional communities of the region, especially indigenous 

communities. In Maranhão, the process of exploration of the Amazon begins with the occupation of 

northeastern migrants who fled the drought, they stayed in the fertile valleys of the rivers maranheses 

for the development of agriculture and livestock. With this, the natives who inhabited the upper courses 

of the basin and Pindar ← Gurupi located in the Amazon, clashed with the new occupants, mostly due 

to forest clearing. In this context, we analyze the environmental conflicts arising from historical 

processes of occupation and exploitation of the Amazon Maranhense to support the method-historical-

materialist dialectic, in view of the Awa indigenous community case-Guaja. This community is 

characterized as one of the most threatened indigenous peoples of Brazil, with a system of nomadic and 

semi-nomadic, highly dependent on forest resources. The history of this community conflicts with the 

external society has generated strong depreciation of their lands and their way of life as a result of 

deforestation. Thus, the fight against deforestation, in Maranhão, and increased conservation areas are 

crucial to ensure the integrity of these people, since the state of Maranhao has the lowest number of 

protected areas between the Amazonian states, beyond the need for ensure that the rights of Awa-

Guaja on their land ridding them of insavão of explorers and allowing your self in sociocultural their land. 
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INTRODUÇÃO 

Durante a história, o desenvolvimento de modelos econômicos baseados nas experiências 

de países mais avançados e implantados em países menos desenvolvidos gerou forte desequilíbrio no 

modo de organização sociocultural nas sociedades das nações periféricas ao capitalismo. Por décadas, 

a disjunção entre os saberes e formas de organização tradicionais destes países e os modelos de 

desenvolvimento importados, gerou fortes conflitos entre os interesses econômicos e a dinâmica da 

vida local tornando-as subversivas perante os olhos do sistema global. 

Com estabelecimento da ordem neoliberal no mundo, as classes trabalhadoras passam a 

ter seus benefícios e direitos limitados pelo Estado, com o repasse da seguridade social Estatal para o 

setor privado. O capital privado, por sua vez, passa a controlar os benefícios sociais em função dos 

seus interesses, tornando a população cada vez mais subserviente e minando sua capacidade de 

reivindicação. Com isso, a sociedade vem tornando-se cada vez menos favorável às reivindicações de 

minorias sociais e o seu direito de reproduzir-se de forma singular em seu espaço, principalmente 

quando a justificativa é atribuída ao fato de que o capital precisa crescer para gerar empregos e renda 

para a classe trabalhadora. 

Assim, as comunidades conhecidas como tradicionais passam a ser alvo de transgressões 

das esferas sociais e privadas, por não se ajustarem ao modelo de desenvolvimento dominante, estas 

comunidades tendem a serem colocadas em segundo plano pela organização do Estado. Como 

exemplo no Brasil tem-se as comunidades dos quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, 

seringueiros e principalmente indígenas que são conhecidas por possuir uma relação de dependência 

sociocultural e econômica com o ambiente em que vivem. Com as influencias do modelo econômico 

global no seu modo de vida, o seu ambiente começa a ser profundamente alterado gerando grandes 

desequilíbrios que em alguns casos torna inviável a reprodução sociocultural original.  

O desmatamento, a poluição e uso descontrolado de mananciais, uso predatório dos 

recursos biológicos por terceiros, as constantes transgressões da lei que rege as populações 

tradicionais e mesmo a introdução da lógica de desenvolvimento global entre estas populações são 

problemas que ameaçam não só a sua reprodução sociocultural mais também a sustentabilidade e a 

preservação do patrimônio biológico existente em suas terras que são muito importantes para equilíbrio 

global. 

No Brasil, devido ao sistema de colonização agro-latifundiário, marcas profundas foram 

deixadas na maneira de como a sociedade brasileira se relaciona com o seu ambiente culminando 

como a construção do mito do patrimônio natural inesgotável. Na história recente do Brasil, a 



elaboração de planos de desenvolvimento econômico que enfatizavam a exploração do território 

nacional sem a reflexão dos seus efeitos sobre a sociedade local e o ambiente natural tem gerado 

complexos impasses que vêm se prolongando até os dias atuais, tornando o Brasil alvo de criticas e 

pressões sociais, políticas e internacionais. 

O Brasil por possuir em seu território a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, 

ainda pouco explorada e povoada, se torna uma grande fronteira para exploração econômica devido a 

existências de imensas reservas de alguns recursos naturais identificados por projetos como o 

Radambrasil desenvolvido nos anos de 1970, que tinha por objetivo fazer o levantamento dos recursos 

naturais brasileiros. Com o crescente demanda mundial por recursos, vêm-se aumentado os interesses 

de países estrangeiros pela Amazônia, o que já fez o Brasil, ainda nos 1970 a criar o slogan 

nacionalista de “integrar para não entregar” fato que ainda preocupa o país por possuir um território 

ainda pouco estudado. 

Sendo assim, buscando apropriar-se destas imensas reservas naturais, o país 

desenvolveu inúmeras políticas e incentivos financeiros para estimular a ocupação e exploração 

econômica da Amazônia principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, o que alocou uma intensa macha 

de agricultores sulistas e migrantes nordestinos que vislumbravam as oportunidades que a região 

poderia oferecer. 

Com isso, problemas socioambientais foram gerados pela ocupação predatória e 

especulativa da Amazônia, o que tem tornado a região como centro das discussões sobre conservação 

ambiental e conflitos de terra. As comunidades anteriores ao processo de exploração econômica têm 

vivenciado profundos conflitos e mudanças com a chegada de novos contingentes populacionais e 

implantação de empreendimentos econômicos na região o que têm gerando certo desequilíbrio 

ecológico comprometendo a sustentabilidade local. 

As comunidades indígenas amazônicas estão no epicentro desses conflitos devido às 

transgressões dos direitos desses povos gerando uma serie de problemas socioambientais como a 

perda de sua identidade cultural, problemas de saúde, redução da capacidade de suas terras de suprir 

as suas necessidades em função do desmatamento causado por invasores e violência e 

marginalização dos povos indígenas. 

Tendo em vista a degradação do bioma amazônico, algumas medidas foram 

desenvolvidas com intuito de conhecer e promover a conservação da floresta, deste modo, surgem 

algumas iniciativas como o Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBIO desenvolvido em 2004, 



que tem por objetivo intensificar os estudos sobre a biodiversidade do Brasil e o PPG7 um programa 

piloto para proteção das florestas tropicais do Brasil. 

O PPG7 é um programa atuante na Amazônia com recursos de países estrageiros que 

engloba projetos dedicados a comunidades indigenas através do PPTAL – Projeto Integrado de 

Proteção as Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal; financiado pelos países do grupo G7. 

Este projeto tem por objetivo realizar a identificação e delimitação das terras, assim como, viabilizar a 

autosustentação dos povos que vivem nela. 

Nesta perspectiva, o Maranhão como constituinte da Amazônia legal e aglomerador de 

feições das macrorregiões do nordeste, norte e centro oeste brasileiro, caracteriza-se como uma área 

de transição entre essas macrorregiões, propiciando-lhe formação de ambientes naturais endêmicos. A 

fim de proteger esse patrimônio, foram criadas inúmeras iniciativas de proteção ambiental no estado. 

na região da Amazônia maranhense, foi criada a reserva biológica do Gurupi que é a única reserva da 

região amazônica do estado, entretanto, a reserva já vêm sofrendo impactos devido ao desmatamento, 

sendo considerada em 1998, a reserva mais ameaçada entre os estados amazônicos. 

O Maranhão, além de possuir a reserva biológica, ainda conta com presença de terras 

indígenas, que constituem ainda as poucas áreas de vegetação primária amazônica do estado. 

Contudo, estas áreas se encontram sobre forte pressão de madeireiros e invasores. Com este cenário, 

o estado possui fortes conflitos com comunidades indígenas, tendo um dos povos mais ameaçados do 

Brasil, os Awá-Guajá o único grupo reconhecidamente nômade do Brasil. 

Com estas características, o estado do Maranhão tem se tornando entre os estados 

amazônicos com alto nível de desflorestamento da Amazônia, risco de fenecimento das comunidades 

indígenas, especialmente a comunidade Awa-Guajá que é povo indígena mais ameaçado do Brasil. O 

desmatamento promovido por invasores em terras indígenas tem obrigado a comunidade Awa-guaja a 

se sedentarizarem e consequentemente a adquirir hábitos típicos da sociedade industrial, causando 

grandes problemas de saúde e se tornando ambientalmente vulneráveis. 

Sendo assim, há necessidade de estudos que analisem o processo de desmatamento na 

terra indígena Awa-guaja e os seus efeitos sobre a comunidade. O Brasil com suas dimensões 

continentais, assim como o estado do Maranhão, ainda possuem espaço pouco conhecidos e carecem 

de estudos que aumentem o nível de conhecimento das características naturais, da relação da 

sociedade com ambiente e a problemas socioambientais existentes. Desta forma, os estudos e 

avaliação de impactos do desmatamento na floresta Amazônica são importantes, pois subsidiam o 



processo de planejamento e gestão territorial, bem como, a promoção da preservação ambiental e 

sustentabilidade sociocultural dos povos nativos.  

 

2  METODOLOGIA 

Utiliza-se abordagem materialista-histórica-dialética em função da temática proposta para 

uma análise holística sobre a problemática socioambiental em comunidades indígenas, tendo em conta 

que, a compreensão desta problemática através da perspectiva aqui proposta é de grande importância 

para a compreensão do processo de uso e ocupação da região da Amazônia brasileira a partir dos 

anos de 1960 e como isso influenciou as populações locais. 

O materialismo-histórico-dialético visa captar e compreender os processos que 

caracterizaram a atual situação da realidade através das contradições históricas. Conforme Martins 

(2009, p. 2), a dialética por si própria é contraditória e, portanto tende a configura as ações 

contraditórias como o motor da história, responsáveis pelas transformações que dão continuidade ao 

processo histórico. 

Martins (2011, p. 10), propõe a necessidade de se ater às múltiplas faces que a pesquisa 

dialética, pondo em questão a utilização do pensamento dialético em uma perspectiva deve se 

preocupar com a 

 

[...] apreensão dos conteúdos do fenômeno, prenhe de mediações históricas 
concretas que só podem ser reconhecidas à luz das abstrações do pensamento, isto 
é, do pensamento teórico. Não se trata de descartar a forma pela qual o dado se 
manifesta, pelo contrário, trata-se de sabê-la como dimensão parcial, superficial e 
periférica do mesmo. 

 

Deste modo Martins (2011, p.12) confere ao materialismo-histórico-dialético a busca pela 

“compreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade encontrando respaldo na dialética 

entre singularidade, particularidade e universalidade”. 

Numa concepção psicológica, Oliveira (2001, p. 21) aborda o homem como singular, “uma 

síntese de múltiplas determinações”, oriundo do trabalho desenvolvido pelas atividades humanas, 

sendo o trabalho em sociedade que caracteriza a universalidade. O autor pontua que; a partir da vida 

em sociedade que se desenvolverá a essência e o particular da seguinte forma: 

 

 

 



[...] em síntese complexa em que a universalidade se concretiza histórica e 
socialmente, através da atividade humana que e uma atividade social - o trabalho -, 
nas diversas singularidades, formando aquela essência. Sendo assim, tal essência 
humana e um produto histórico-social e, portanto, não biológico e que, por isso, 
precisa ser apropriada e objetivada por cada homem singular ao longo de sua vida 
em sociedade. E, portanto, nesse vir-a-ser social e histórico que é criado o humano 
no homem singular. Como se pode depreender dai, a relação dialética singular-
particular-universal e fundamental e, enquanto tal, indispensável para que se possa 
compreender essa complexidade da universalidade que se concretiza na 
singularidade, numa dinâmica multifacetada, através das mediações sociais - a 
particularidade (OLIVEIRA, 2001, p. 21). 
 

A expressão “singular” do fenômeno deverá revelar o ponto de partida, já a expressão 

“universal”, com as “complexidades, suas conexões internas, as leis de seu movimento e evolução 

enfim, a sua totalidade histórico-social” (MARTINS, 2011, p.12). 

Com base nesta visão, o fenômeno discutido estará pautado sobre a questão 

socioambeintal em meio às transformações econômicas ocorridas no Brasil desde o início do processo 

de ocupação da Amazônia na década de 1960 para configurar a atual situação da sociedade Awa-

guajá 

 

3  OBJETIVOS 

3.1  Geral: 

Analisar os conflitos socioambientais recorrentes na área da terra indígena Awá, ao longo 

do processo de uso e ocupação da Amazônia. 

 

3.2  Específicos: 

 Discutir o processo histórico de uso e ocupação do território maranhense; 

 Caracterizar a relação histórica do Estado brasileiro com as comunidades indígenas existentes 

no seu território;  

 Relacionar o processo de exploração dos recursos naturais da Amazônia maranhense com a 

problemática socioambiental da territorialidade Awá; 

 

 

 

 



4  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

4.1  A colonização dos povos nativos no Brasil 

O processo de uso e ocupação das terras que originaram o Brasil, desenvolvido pelo 

colonizador, se firmou em um grande projeto de exploração dos recursos naturais e introdução de 

espécies estrangeiras para atender as demandas da metrópole. As condições naturais como estrutura 

geológica, relevo, clima, cobertura vegetal, recursos hídricos e solos favoreceram o desenvolvimento 

das atividades exploratórias que foram se diversificando ao longo dos séculos e conduziram a dinâmica 

dos fluxos econômicos e de povoamento na colônia, resultando em forte impacto nas bases que 

construíram sociedade brasileira e o seu territorial. 

As terras brasileiras não se encontravam em total desuso, livre de qualquer forma de 

exploração. Os colonizadores europeus se depararam com uma diversidade de povos autóctones que 

possuíam bases próprias de uso e ocupação do solo, cujo fundamento se apoiava na propriedade 

coletiva das terras, muito diferente da proposta da plantation visada pelo colonizador europeu.  

A medida que o processo de exploração ocorria, novos conflitos eram desencadeados. Os 

arcos, machados e lanças nativas não conseguiram conter o avanço da exploração europeia que 

estava alicerçada com a força das espadas e das armas de pólvora, gerando muitas mortes entre os 

povos nativos durante a guerra da colonização. 

Apesar, da diversidade de povos pré-existentes com sua autonomia sociocultural e 

territorial, os colonizadores não acreditavam que as sociedades recém descobertas poderiam somar 

com o seu modo de enxergar o mundo à sociedade ibérica, pelo contrário, a presença do nativo foi 

interpretada como um obstáculo que deveria ser limpo assim como a densa vegetação que imcobria as 

riquezas sob o solo das novas terras. 

A política da colonização para com os povos nativos do Brasil se estabeleceu com dupla 

face: a primeira, de carater etnocida, concistia no grande projeto de ação social que vislumbrava a 

moralização dos povos locais através da religião europeia; a segunda baseada em ações de 

expropriação e exterminío. Em ambos os casos, estavam fadados a serem suprimidos 

sistematicamente pela guerra da colinização. “Na verdade, ao mesmo tempo em que ocorre o 

povoamento pelo colonizador, provoca-se o despovoamento, pela guerra da colonização, dos povos 

nativos” (DIAS, 2006; p. 419). 

Desde o início da processo de expropriação e etnocídio que se prolonga a mais de 500 

anos, inúmeros formas de exterminíos foram desenvolvidas para garantir a posse das terras. As 

doenças que empestaram as comunidades índigenas e mataram milhões de pessoas, consideradas 



banais pela sociedade industrial, dizimaram os povos índigenas que nunca haviam tido contato por elas 

antes da chegada dos colonizadores. Talvez isso explique a ausência de imunidade biológica dos 

índios a estas enfermidades como é relatado por Ricardo (2001): 

 

 Ao longo da história do "contato" com os brancos, além dos relatos de doenças 
transmitidas por eles, contra as quais os índios não tinham defesas imunológicas e 
por isso acabavam morrendo, juntam-se histórias que apontam para a contaminação 
criminosa, embora não tenham sido cientificamente comprovadas. 

 

O antropólogo Ricardo (2001) descreve o massacre dos índios do Brasil pela difusão de 

doenças como a varíola, a tuberculose, o sarampo e até a gripe. Segundo ele, o extermínio de índios 

através da propagação de doenças ocorre até os anos 60 do século XX no Brasil promovida por 

latifundiários e outros orgãos interessados na matança dos índios para exploração de suas terras. 

Além disso, a prática etnocída com povos indigenas do Brasil, singularizada por se tratar 

de um extermínio da identidade deste povos, ocorria , segundo Paiva, 1982 (p.52) em “introduzir os 

índios na fé cristã, o que lhes parecia significar a necessidade de seu aportuguesamento. Este 

aportuguesamento não se realizava platonicamente: tratava-se de arranjar um lugar e um papel para os 

índios dentro da sociedade portuguesa”. Necesse processo, os colonizadores mostram aos nativos a 

ilegitimidade de sua cultura e consequentemente melhor aceitação das imposições do invasor europeu 

aos nativos. 

Paoli, 1983 (p.21) chama a atenção para o fundamento positivista a que o etnocídio se 

firmou na idéia de “evolução espontânea em direção às tecnicas e modos de vida superiores da 

sociedade ocidental – considerados superiores também no sentido de possuírem uma lógica inexorável 

de imposição” ou seja, adesão dos povos considerados inferiores ao modo de vida europeu, o que 

acabou por transfigurar as sociedades indigenas em um povo subalterno e fragelado devido ao lugar 

que lhe foram destinados dentro sistema ocidental de trabalho.  

Como resultado disso, os índios eram destinados a prática da servidão como “derrubar o 

pau-brasil  e trazê-lo até o mar, em amassar barro para construção das casas protugueses, no trato do 

engenho – todas as obras servis em que o braço forte transformasse a paisagem natural” (PAIVA, 

1982, p.49). 

Dessa forma se caracteriza o lugar do índio na sociedade brasileira, a categoria índio é 

uma criação cultural da sociedade colonial que se propaga até mesmo nós dias de hoje, entendendo a 

autoctonia como algo ultrapassado e homogênio que deve ser modernizado aos moldes da civilização 

ocidental. O termo “índio” dado a estas sociedades pelos europeus confirma a visão homogênea da 

sociedade alóctone aos nativos, fruto de um equívoco ocorrido ao pensarem que quando contataram 

com o novo mundo, acreditavam ter chegado às Índias (Ásia).  



A partir daí usa-se o termo índio para designar os habitantes ali encontrados, que na visão 

do europeu medieval “índias” compreendiam todo o oriente distante. Assim, estas sociedades que 

habitavam o novo continente foram chamadas por um termo generalista de “índios”, mesmo depois de 

descobrirem que não estavam no oriente e sim num novo continente, como explica Luciano (2006; p.3);  

 

[...] Cristóvão Colombo, em nome da Coroa Espanhola, empreendeu uma viagem em 
1492 partindo da Espanha rumo às Índias, na época uma região da Ásia. […] à 
deriva por muitos dias, alcançou uma região continental que Colombo imaginou que 
fossem as Índias, mas que na verdade era o atual continente Americano. Foi assim 
que os habitantes encontrados nesse novo continente receberam o apelido genérico 
de “índios” ou “indígenas” que até hoje conservam. 
 

Diante disto pode-se perceber que os europeus ignorarm as diferenças culturais existentes 

entre os povos recém-encontrados e continuaram a designá-los de índios, evidenciando a visão 

homogeneia que os novos colonizadores tinham (ou ainda têm) das sociedades nativas. A própria 

construção da imagem do índio no Brasil passou a ser exteriotipada “[...] exaltada ou denegrida, 

servindo, simultaneamente, como metáfora da liberdade natural e como protótipo do atraso a ser 

superado no processo civilizatório de construção da nação” (DURHAM, 1983, p.14) 

Em muitas situações, a sociedade atual brasileira contruiu a imagem do indio como sendo 

o ser primitivo que precisa ser civilizado aos moldes da sociedade industrial, seja culturalmente, através 

de incurssões missionárias, assim como a introdução da logica de vida global com a exploração das 

suas terras para geração de riquezas.  

O modo de vida ancestral é visto como um problema, em que sua solução está no 

modernização. Porém, tal pensamento nada mais é uma repodução das práticas do passado que 

acentuam as desiqualdades socioeconomicas Brasil a partir do momento que estes povos são 

inseridos na logica de vida capitalista. 

 

4.2  Relação do Estado brasileiro com as sociedades nativas 

Ao longo da história brasileira inúmeros documentos foram desenvolvidos em favor da 

proteção dos povos indígenas, desde o Brasil colonial houve iniciativas da coroa portuguesa de “coibir 

a escravização indígena [...] e que culminaram na republica com a criação do serviço de proteção ao 

índio - SPI” (DURHAM, 1983, p.13). Porém, o tratamento dado frente a estas iniciativas nunca esteve 

associado com o reconhecimento de direitos destes povos. Na ausência do reconhecimento, houve a 

instituição do indigenato, como descrito por Galafassi e Mota, 2009 (p.2): 

 

 



consagrar e consolidar o indigenato, velha e tradicional instituição jurídica luso-
brasileira que deita suas raízes já nos primeiros tempos da Colônia, quando o Alvará 
de 1º de Abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1775, firmara o 
princípio de que, nas terras outorgadas a particulares, seria sempre reservado o 
direito dos índios, primários e naturais senhores delas”. 

 

De acordo com Galafassi e Mota (2009) mesmo com o reconhecimento de posse das 

terras pelas autoridades ainda no período colonial, isso não significou que os povos indígenas tivessem 

a garantia do respeito a esta posse, pois não havia um órgão administrativo que trabalhasse a 

aplicação e cumprimento dos direitos indígenas na sociedade colonial, remetendo a prática histórica de 

transgressão das terras por terceiros tanto no Brasil colônia como pós-colonial. 

A proteção e aplicação de direitos indígenas na sociedade Brasileira só ganha força com a 

constituição de 1934, onde se estabelece a consagração dos direitos dos povos indígenas e a sua 

proteção das influências externas, a partir de 1967 as terras indígenas passam a ser incorporadas ao 

território da união garantindo o uso exclusivo dos recursos naturais pelas sociedades autóctones que 

nela habitam. 

Desde 1680 houve várias “implementações” e “reformulações” de leis que concebiam o 

direito de posse de terra aos índios do Brasil. No entanto, frente a estas questões pouco foi feito para a 

garantia da aplicabilidade destas leis. Além disso, as leis sempre trabalhavam a questão de posse e 

não de garantia de direitos dos povos silvícolas dentro da sociedade, deixando de lado, a necessidade 

de garantir a autodeterminação destes povos de prover a sua reprodução sociocultural enquanto grupo 

étnico singular. 

A partir de 1988, importantes mudanças políticas começam a efervescer a sociedade 

brasileira, e novas questões surgiram pautadas no que concerne à questão do tratamento das 

sociedades indígenas. Passou-se a perceber que não basta só garantir posse de terras às sociedades 

indígenas, mas também é necessária a garantia de direitos e o seu reconhecimento pelos órgãos 

públicos vigentes. Galafassi e Mota (2009; p.4) fazem um paralelo do tratamento da questão indígena 

no Brasil antes e depois de 1988, esclarecendo que: 

 

abandonou-se a noção de “integração”, que negava às comunidades indígenas o 
direito de preservarem sua identidade e escolherem o curso de seus processos 
culturais, passando a se reconhecer a diversidade cultural como constitutiva da 
sociedade brasileira. Em outras palavras, abandonou-se a noção de tutela de 
pessoas (tutelar os índios), que foi substituída pela tutela de direitos (tutelar os 
direitos dos índios), o que alterou as diretrizes da política indigenista no Brasil. 

 

A partir da nova constituição de 1988, novas leis são implantadas onde se define o 

conceito de terras indígenas, o direito de uso dos recursos naturais, como se deve proceder à utilização 

e a quem compete a gestão e os procedimentos para a demarcação destas terras. A partir daí, são 



dispostos os seguintes dispositivos em prol das sociedades indígenas do Brasil, onde no capítulo VIII 

da Constituição são garantidos alguns direitos a estas sociedades. Mesmo assim, o Estado ainda 

continua a trabalhar com a noção de tutela indigenista, agora sobre o viés de gestionar os direitos 

concedidos, sem ao menos criar espaços de reinvidicações o qual esses povos possam ser ouvidos 

enquanto comunidade etinica da nação 

Uma questão tomada por Durham, 1983, (p.13), “é o estranho fato de que uma sociedade 

secularmente responsável pelo extermínio sistemático da população indígena tenha sempre, ao nível 

do Estado, elaborado leis específicas de proteção silvícolas”. De certa forma, os povos silvícolas nunca 

desenvolveram um amplo e complexo sistema de uso e ocupação se comparado às civilizações pré-

colombianas que gozavam de um forte Estado administrativo e amplas áreas de exploração de 

recursos e práticas escravocratas, utilizadas muito antes da chegada dos europeus. 

Talvez, isso tenha contribuído pela postura “paternalista estatal”, o fato da população 

indígena nunca ter se constituído mão de obra essencial para a economia colonial, pois se 

encontravam em um sistema organizacional simples, basicamente de uso coletivo da terra em pequena 

escala, com emprego de ferramentas rústicas e organizados em pequenos grupos. 

A participação do indígena encontrado no Brasil estava sempre relacionada à delegação 

de atividades dos setores marginais da economia e mesmo assim, durante um curto período da história 

da colonização, deixando-os ao exercício de tarefas marginais específicas como ajudar o colonizador a 

“desbravar o território e de extrativismo florestal” (DURHAM, 1983, p.13). 

Durham, 1983 (p.13) ainda coloca que nos setores dinâmicos da economia predominou o 

uso da importação de mão de obra de escravos africanos e parti do final do século XIX a mão de obra 

europeia e atualmente os fluxos de migrações das regiões mais pobres do país para as mais ricas, que 

constituem a atual base de exploração da mão de obra. Diante de todo este contexto, Durham, 1983 

(p.13), explicita que índio acabou por ser considerado como um “obstáculo aos interesses privados que 

organizam a economia e a sociedade”. 

Deste modo, a posição do homem indígena na sociedade brasileira se constitui como 

renegado da nação, incapazes de se adaptarem ao sistema econômico, eternamente presos ao 

paternalismo do Estado. Essa percepção pendura até hoje no seio da sociedade brasileira, tornando 

obscuro o sentido de cidadania brasileira para estes povos. 

Para Paoli, 1983 (p.33) a cidadania foi criada pelo Estado nacional, em um modelo único 

para todos, que “[...] não esconde a preferência pelos grupos dominantes da sociedade. Seu modelo de 

cidadania parte da gestão burocrática da vida de todos, e aqueles que não preenchem os requisitos 

viram minorias ou que se subvertem a ordem, ou atrapalham o caminho do crescimento desta ordem”. 

Sobre esta perspectiva de Paoli, 1983 (p.30), o cidadão passa a ser aquele que tem 



obrigações com o Estado. Os outros o qual, o autor faz uso, são aqueles cuja “participação no 

processo produtivo é dada de forma difusa, indireta e mutável” sem uma colocação defina na cadeia 

produtiva do Estado, tornando-se cada vez mais ocultos na sua privacidade e na personalização de 

seus interesses e conflitos”. Com isso, se a tutela do estado não alcança esses grupos, estes estão 

fadados aos “estigmas moralistas” e a “repressão” social nacional. 

Nestas circunstancias os índios estão sobre uma tutela que não os permitem fugir dela, se 

opondo ao paternalismo estatal, estarão envoltos aos estigmas preconceituosos da sociedade 

brasileira e tenderam a diluir sua cultura para ajustarem-se sociedade padrão, acabando sempre por 

ocupar as funções menos renumeradas, ou se mantiverem sobre a vista do Estado, estarão presos à 

maquina burocrática governamental que os limitam de expressar a sua opinião e essência cultural, 

tendo sempre o estado como “a voz” e não “o porta voz” das comunidades indígenas. Em ambos os 

casos, os povos silvícolas estão confinados sobre um espaço nacional centralizador que visa 

homogeneizar as minorias tornando-as mais obedientes as forças produtivas do capitalismo. 

 

4.3  Relação homem natureza no Brasil 

Os complexos biomas brasileiros nunca foram valorizados em sua potencialidade, 

considerados como um obstáculo ao desenvolvimentos da econômia e da civilização conforme Pádua 

(2004, p. 6). Ele  descreve que “a vegetação nativa era considerada uma paisagem suja e embaraçosa 

que deveria ser queimada e limpa, para que o território fosse ocupado por aquilo que realmente 

interessava”. Em sintese, o Brasil segundo Pádua (2004, p.3), surgiu como um “macro projeto de 

exploração ecológica”. O que fundamenta o atual discaso do Brasil com seu patrimônio natural.   

O primeiro recurso natural a ser explorado no Brasil foi o “Pau-Brasil” (caesalpinea 

echinata) que estabeleceu as bases da exploração comercial nas terras recém-encontradas, 

posteriormente, incorporou-se cultivos de espécies exóticas na colônia para atender as demandas 

externas. Essa concepção predatória, vem-se mantendo após cinco séculos de exploração e mesmo 

após a independência política do Brasil. Além disso, o mito da natureza inesgotável, perpetou-se na 

forma de relação da sociedade brasileira com o seu ambiente, como descrito por Pádua (2004, p.3): 

 

Três características essênciais que, infelizmente, ainda estão bastante presente no 
modo de relacionamento da sociedade brasiliera com seu entorno ecológico: 1) o 
mito da natureza inesgotável, baseado na idéia de uma fronteira natural sempre 
aberta para o avanço da exploração econômica; 2) um grau considerável de 
desprezo pela biodiversidade e os biomas nativos e 3) uma aposta permanente nas 
espécies exóticas, especialmente em regime de monocultura, como fonte de 
enriquecimento econômico e instrumento eficaz de controle sobre o território. 

 



A exemplo do quê Pádua (2004) se refere, o Brasil tem um histórico recente na 

elaboração de vários planos de desenvolvimento econômicos, cuja maioria valorizava a economia em 

detrimento do socioambiental. o Plano Nacional de Desenvolvimento – PND de 1964, por exemplo, foi 

um dos planos mais marcantes de desenvolvimento que o Brasil já teve.  Caracterizava-se em um 

plano para atrair o capital internacional através de investimentos de infraestruturas a partir de 

empréstimos externos.  

Segundo Monteiro (1981 apud PASSOS, 2010), o resultado desse plano gerou a 

“concentração” e o “monopólio” das atividades econômicas do país como a indústria e agricultura, 

assim como os setores financeiros, imobiliários entre outros. Neste momento, dar-se início “a macha do 

capital para o campo”. A instalação de amplos latifúndios agropastoris desencadeou “complexos 

conjuntos de questões ambientais” (PASSO, 2010, p.424) que repercutiram ao longo de várias décadas  

que resultaram em conflitos entre sociedade rural e capital financeiro, numa época que mais da metade 

da população brasileira vivia na zona rural. 

A partir de 1973-1974, a “crise internacional do petróleo” que afetava o Brasil, demandou 

uma nova estratégia para dar continuidade ao crescimento do país sem se distanciar do plano iniciado 

em 1964. Então, criou-se II PND que visava sustentar o desenvolvimento econômico adquirido durante 

a fase 1968-1973 (período conhecido como a fase do “milagre econômico brasileiro”), buscando a 

aceleração da economia através de investimentos na exploração de matérias primas.  

Porém, de acordo com Monteiro (1981 apud PASSOS, 2010), a variável socioambiental 

pagaria um “preço caro” devido à implantação desse modelo de exploração. Os resultados deste Plano 

provocariam “o avanço das fronteiras agrícolas, sobretudo na Amazônia” com o atrativo de “grandes 

extensões de terras baratas” e “financiamentos, subsídios e incentivos fiscais” e o deslocamento de um 

contingente de migrantes do litoral “ao grande vazio interior” (Biomas do cerrado e Amazônia), com 

isso, as comunidades nativas dessas regiões começariam a vivenciar uma forte pressão e repressão 

exploratória das terras muita das vezes tradicionalmente ocupadas, promovido por terceiros alheios à 

realidade socioambiental dos lugares apropriados, culminando numa depreciação da forma de vida de 

muitas comunidades locais. 

Em relação aos povos indígenas, os impactos dos planos de desenvolvimento adotados 

pelo Brasil se perpetuam sobre o seus territórios ricos em recursos naturais, trazendo grandes danos 

ao modo de vida dessas populações. 

 

 



4.3  Conflito socioambientais na comunidade Awa-Guajá 

Na Floresta Amazônica brasileira se encontra 1/3 das florestas tropicais úmidas, a maior 

biodiversidade, além de 1/5 da água disponível do planeta (IBGE, 2003). Grande parcela destas 

riquezas se apresenta em 414 terras indígenas, o que corresponde a 21,7 % do território amazônico e 

98,6 % da extensão de todas as terras indígenas do Brasil, O que põem em alerta, a maior 

necessidade do Estado brasileiro em resguardar e prover a manutenção social e ambiental deste 

patrimônio (RICARDO, 2010). 

Os territórios indígenas se caracterizam como uma alternativa de proteção da 

biodiversidade da crescente superexploração dos recursos naturais. Preservar e manter a integridade 

sociocultural e ambiental dessas comunidades ainda é um grande desafio brasileiro. De um modo 

geral, as agressões à integridade cultural e territorial das terras indigenas vêm ganhando cada vez 

mais repercursão no cenário mundial, devido ao grande estoque de recursos primários cada vez mais 

escassos no mundo. 

No Maranhão, a diversidade de ecossistemas resultantes da congruência dos biomas 

amazônico e cerrado, e a presença de ecossistemas endêmicos confere ao estado uma grande reserva 

de recursos natuarias, além de promover uma série de particulariedades nas interações entre o homem 

e natureza. Entretanto, até o presente “a Amazônia Maranhense, que representa 3% do território 

amazônico brasileiro, cerca de 113 mil km2, tem sido um imenso vazio de conhecimento (CABAS 

JUNIOR apud MARTINS e OLIVEIRA, 2011), assim como as caracteristicas culturais dos povos que 

vivem na região, a exemplo disso, tem-se a existência do único grupo nômade reconhecido do Brasil, 

os Awa-Guajá, dentre os quais muitos, ainda não tiveram contato com a sociedade externa. 

Os Awa-guajá, desde o contato com o mundo externo, vêm sofrendo profundas mudanças 

relacionadas com o desmatamento da floresta e o desenvolvimento de projetos econômicos, o que está 

causando grandes impactos socioambientais em suas áreas. Os impactos causados pela construção 

da Estrada de Ferro Carajás e da BR-222 próximas a suas terras vêm valorizando as áreas situadas 

em torno desses empreendimentos (LIMA, 1998) e atraindo, cada vez mais, lavradores e madeireiros 

para as proximidades das terras Awa-Guajá, o que põe em risco não só essas comunidades, mais 

também, a preservação da Amazônia maranhense. 

Conforme Palmeira (2011, p. 10), “a floresta amazônica do maranhão é muito mais do que 

apenas as árvores”: Existem complexos sistemas biofísicos que desenvolveram amplas relações 

ecossistêmicas que compõem o grande bioma da Amazônia, além de vários grupos indígenas que 

também ocorrem somente nesta região do estado e que dependem da floresta para sobreviverem: 

 



Entretanto, mais de 80% dessa riqueza do Maranhão foi perdida nos últimos 40 anos 
[...] O esgotamento da atividade madeireira na região de imperatriz deslocou o abate 
de árvores para a área da reserva. A demanda por carvão para a indústria de ferro-
gusa levou à derrubada indiscriminada de qualquer espécie de árvore, não apenas 
aquelas de madeira nobre. A criação de gado exigiu a expansão das pastagens e 
mais derrubada. Além disso, graves problemas sociais vieram a afligir os moradores 
da área da reserva: miséria, superexploração, escravidão, grosseiras irregularidades 
fundiárias. 

 

A importância da conservação da Amazônia maranhese para as comunidades indígenas, 

em especial a comunidade Awa-Guajá, chega a níveis que podem comprometer a oferta de alimentos 

forçando-os a buscarem renda fora de suas terras, devido às pressões econômicas dos grandes 

empreendimentos que começaram a se instalar entorno de suas terras nos ultmos 50 anos O 

Maranhão “é o estado da Amazônia Legal que possui o menor índice de ocupação do espaço com 

áreas protegidas, apresenta alto grau de desmatamento e fragmentação florestal e um dos menores 

índices de desenvolvimento humano” (MARTINS e OLIVEIRA, 2011). Este cenário de alto grau de 

pressão antrópica vem causando conflitos socioambientais com as comunidades indigenas 

principalmente devido a exploração clandestina de suas terras protegidas por lei.  

Os efeitos do desmatamento nas terras dos Awa-Guajá são visiveis e evidenciam o grau 

de impacto socioambiental na região, uma vez que existem indícios de grupos desta etnia que ainda 

não entraram em contato com a sociedade externa, como mostra o mapa de localização: 

 



 

.Figura 01: Localização da terra Indigena Awa-guaja 
Fonte: IBGE/MMA/SIPAM 

 

A instalação de futuros empreendimentos econômicos em torno das terras Awa-Guajá 

pode trazer outros impactos que precisam ser previstos, assim como, analisar os impactos decorrentes 

de antigos projetos, a fim de desenvolver estratégias que possam garantir a integridade e manutenção 

socioespacial da comunidade e a conservação de uma das poucas áreas de floresta primária 

amazônica do Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

A sustentabilidade nas comunidades indigenas depende da volorização da sua identidade 

e resgarte dos seus valores e modo de vida para que eles possam se libertar das intervenções 

externas, possibilitando a sua autonomia a partir de sua própria cultura e concepção de 

desenvolvimento. 

No entanto, a mudança da matriz tecnologica da comunidade Awa-guajá tem trazido 

impactos a floresta que antes não eram tão expressivos como a sedentarização do população com 

base na agricultura, que promove a utilização das queimadas para abrir espaço para a colheita e a 

introdução de pastagens. 

A sustentabilidade nas comunidades indigenas depende da volorização da sua identidade 

e resgarte dos seus valores e modo de vida para que eles possam se libertar das intervenções 

externas, possibilitando a sua autonomia a partir de sua própria cultura e concepção de 

desenvolvimento.  

O papel do Estado em relação aos territórios indígenas é de garantir a integridade dos 

territórios e das sociedades que nela vivem sob o estilo de vida tradicional. Sendo assim, propõem-se 

uma gestão dos territórios indígenas de modo que os permitam gerir seu próprio espaço a partir de 

seus desafios e conceitos, de acordo com as especificidades de cada comunidade indígena junto a 

uma base cultural plena de seus valores e origens. Resgatando o seu sistema original de vida para que 

seja possível a sua autonomia e auto-suficiência com base no uso sustentável do ecossistema de suas 

terras permitindo-lhes que conduzam o seu próprio futuro. 
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