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A RELAÇA
 O ENTRE O ESTADO E OS POVOS ÍNDÍ�GENAS NO BRASÍL*

Miguel Anacleto da Silva Júnior
Yuri Vasconcelos da Silva

Introdução

A denominaçaHo “í=ndio”, imposta pelo colonizador europeu aos po-
vos do continente americano, ale=m de gene=rica, denota um componente de-
preciativo. Desconsidera, por exemplo, a imensa diversidade ancestral, cul-
tural e linguí=stica dos povos indí=genas reduzindo–os a um artificial deno-
minador comum. Seria o equivalente a chamar todos os povos europeus de
“brancos” ou todos os povos da A� frica subsaariana de “negros”. Os povos
indí=genas constituem um grande nu= mero de naçoH es, que embora comparti-
lhem alguns valores comuns, se diferenciam pelos seus ha=bitos, costumes,
ritos, crenças, lí=nguas e formas de organizaçaHo social.

TaHo pernicioso quanto aN s manifestaçoH es preconceituosas contra os
povos indí=genas, saHo as formas idí=licas e romanceadas presentes, sobretu-
do, nas camadas me=dias, que sugerem que todo “í=ndio” e=  “puro e bom”, e
que e=  preciso defende5–los dos ví=cios da sociedade moderna. Tambe=m naHo e=
rara  a adoçaHo  de  estereo= tipos  tal  como o de exigir  trajes  tradicionais  e
adornos para serem considerados “í=ndios de verdade”. Essa visaHo paterna-
lista coincide,  embora de forma diferente,  com a tutela disfarçada ainda
presente na polí=tica de estado e em muitas pra= ticas exercidas por va= rias
entidades religiosas e organizaçoH es naHo governamentais.

Como qualquer comunidade humana, os povos indí=genas estaHo su-
jeitos a mudanças culturais e a interaçaHo com os valores das comunidades
naHo  í=ndias  circundantes,  absorvendo,  inclusive,  recursos  tecnolo= gicos  de
largo uso como os celulares ou a internet.  Ísso em nada compromete as
suas identidades e= tnicas enquanto reconhecida por eles pro= prios.

Estimativas recentes, realizadas por pesquisadores e antropo= logos,
indicam que o nu= mero de indí=genas existentes no mundo atual esta=  situado
entre 250 a 300 milhoH es de indiví=duos, distribuí=dos em aproximadamente
cinco mil grupos distintos, presentes em todos os continentes. Ínvariavel-
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mente, a histo= ria dos povos indí=genas esta=  marcada pela viole5ncia de va= rios
tipos e dimensoH es, indo desde o genocí=dio ate=  as recorrentes tentativas de
aniquilar suas culturas e os seus meios de sobrevive5ncia, especialmente no
que se relaciona aN s suas terras e os recursos naturais ali existentes.

Foram submetidos, em sua grande maioria, aN  brutalidade do coloni-
alismo, matiz de todas as mazelas que afetam ainda hoje esses povos, tais
como a perda de suas terras ancestrais, a pobreza, os altos í=ndices de mor-
talidade infantil,  o preconceito,  entre outras.  Segundo a OrganizaçaHo das
NaçoH es Unidas para AlimentaçaHo e Agricultura – FAO, os povos indí=genas
na Ame=rica Latina sofrem com alguns dos í=ndices mais altos de fome e po-
breza da regiaHo (FAO, 2018).  

A Ame=rica Latina foi palco de uma sistema= tica matança de indí=ge-
nas nos primeiros se=culos de colonizaçaHo. Povos inteiros foram dizimados,
tanto pelas armas quanto pelo conta= gio de doenças desconhecidas pelos
nativos. CivilizaçoH es avançadas, como a dos Íncas, na regiaHo andina, ou os
Maias e Astecas na Ame=rica Central, foram completamente destroçadas.

No Brasil, as estimativas feitas pelos estudiosos saHo bastante dí=spa-
res, variando entre um e dez milhoH es de habitantes quando da chegada dos
colonizadores. Segundo a FundaçaHo Nacional do Í�ndio (FUNAÍ), vivem hoje
pouco mais de 800 mil indí=genas, distribuí=dos em 305 povos distintos, sen-
do 69 deles constituí=dos de grupos isolados ainda naHo contatados. Eles fa-
lam, pelo menos, 274 lí=nguas diferentes (das conhecidas), o que coloca o
Brasil como um dos paí=ses com maior diversidade e= tnica e linguí=stica do
mundo. A maioria esta=  concentrada na regiaHo norte, embora exista um con-
sidera=vel contingente nas regioH es nordeste e centro-oeste (FUNAÍ, 2020a). 

Tal como a escravidaHo, o extermí=nio de inu= meras naçoH es indí=genas
ao longo dos u= ltimos cinco se=culos constitui uma das pa=ginas mais vergo-
nhosas da histo= ria do Brasil, especialmente no Nordeste, onde teve iní=cio a
colonizaçaHo propriamente dita. Perseguidos, acossados ou forçados aN  polí=ti-
ca de “assimilaçaHo” pelos sucessivos governos e pelas classes dominantes,
os povos indí=genas dessa regiaHo estiveram pro= ximos de serem totalmente
exterminados.

Todo esse ciclo de perseguiçaHo, invasaHo de terras e tentativas de eli-
minaçaHo fí=sica naHo foram realizados sem que houvesse resiste5ncia por par-
te dos povos indí=genas no Brasil, ainda que em completa desvantagem pe-
rante o aparato militar dos governos e das elites. Essa resiste5ncia foi reto-
mada com maior vigor na segunda metade do se=culo XX, especialmente a
partir dos anos 80. De la=  para ca= , surgiram va= rias organizaçoH es indí=genas
tanto de cara= ter regional como nacional, assim como se multiplicaram as
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organizaçoH es da sociedade civil em defesa da chamada causa indí=gena. Por
pressaHo delas,  foi  possí=vel  obter avanços na ConstituiçaHo de 1988, ainda
que muito distantes do satisfato= rio.

Por mais que as classes dominantes tentem camuflar, e=  inega=vel a
influe5ncia dos povos indí=genas no patrimo5 nio cultural do Brasil, a começar
pela infinidade de topo5 nimos de origem indí=gena ate=  a vertente cultural
presente na mu= sica, na dança, na culina= ria e em va= rios costumes da socie-
dade brasileira. Para ale=m disso, e=  preciso observar atentamente as poten-
ciais possibilidades da contribuiçaHo dos indí=genas nos campos da sau= de,
alimentaçaHo e preservaçaHo do meio ambiente.

A  presente  publicaçaHo1 representa  uma  contribuiçaHo  naHo  apenas
para suscitar um debate sobre a chamada questaHo indí=gena, mas, sobretu-
do, uma conclamaçaHo para que os/as militantes polí=ticos de nosso paí=s as-
sumam como bandeira a solidariedade com os povos indí=genas nas suas lu-
tas cotidianas, a começar pela garantia do acesso e controle de suas terras
ancestrais e o seu direito aN  autodeterminaçaHo.

A Relação com o Estado

Apo= s quatro se=culos de uma polí=tica exterminato= ria dos í=ndios no
Brasil, o governo federal brasileiro passa a se preocupar na construçaHo de
um aparato estatal, responsa= vel pela polí=tica indigenista. Vale ressaltar que
essa  construçaHo  surgiu  em  decorre5ncia  das  denu= ncias  internacionais  –
como no XVÍ Congresso de Americanistas em Viena (em 1908), onde o Bra-
sil foi acusado de permitir ou ser omisso sobre os casos de massacre que
ocorriam contra os í=ndios – e dos va= rios conflitos armados envolvendo os
í=ndios e as defesas de suas terras, em virtude das diversas frentes de ex-
pansaHo para o interior do paí=s.

Dessa forma, e=  criado, em 1910, o Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios e
LocalizaçaHo  de Trabalhadores Nacionais,  mais tarde apenas denominado
Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios (SPÍ). A finalidade do o= rgaHo indigenista era
naHo somente a proteçaHo dos indí=genas, mas tambe=m a sua integraçaHo na
chamada “civilizaçaHo”. Para gerenciar o novo o= rgaHo indigenista foi convida-
do o entaHo coronel Ca5ndido Mariano da Silva Rondon, uma vez que o mes-
mo tinha obtido sucesso na instalaçaHo de redes telegra= ficas no interior do
paí=s, tendo tido um contato pací=fico com as populaçoH es indí=genas existen-
tes nesse percurso (ÍSA, 2018). 
1 Capí=tulo baseado, com alteraçoH es e atualizaçoH es, no texto do livro “QuestaH o Índí=gena: abor-
dagem para uma naçaH o solida= ria”. Olinda: Livro Ra= pido, 2014. 20 p., dos mesmos autores. 
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A polí=tica indigenista foi formalizada no Co= digo Civil de 1916 (BRA-
SÍL, 1916) e no Decreto nº 5.484 de 1928 (BRASÍL, 1928), que estabelece-
ram o poder de tutela ao SPÍ, bem como a relativa incapacidade jurí=dica dos
indí=genas. Cabe recordar que a primeira ConstituiçaHo Brasileira, em 1824,
ignorava a existe5ncia de sociedades indí=genas, negando a diversidade e= tni-
ca e cultural do nosso paí=s. Somente com a ConstituiçaHo de 1934 que os di-
reitos dos Povos Índí=genas começaram a ser tratados nos marcos legais, as-
segurando aos í=ndios a posse dos seus territo= rios tradicionais e atribuindo
aN  UniaHo a responsabilidade pela promoçaHo da polí=tica indigenista.

A polí=tica integracionista do SPÍ entendia o í=ndio como um segmen-
to em esta= gio transito= rio aN  chamada “civilizaçaHo”. Ou seja, havia o reconhe-
cimento do cara= ter coletivo dos Povos Índí=genas, mas como um esta= gio de
desenvolvimento culturalmente inferior, que se concluiria com a incorpo-
raçaHo do í=ndio aN  sociedade nacional. O Estado desenvolvia uma polí=tica in-
digenista que criasse as condiçoH es para que os í=ndios evoluí=ssem lentamen-
te, ate=  estarem integrados com a sociedade brasileira. Nesse sentido, nega-
vam–se os costumes, crenças, ha=bitos e rituais dos Povos Índí=genas, numa
clara polí=tica de homogeneizaçaHo da cultura brasileira dominante.

E�  tambe=m nesse perí=odo que ganha grande publicidade a atuaçaHo
dos irmaHos Villas Bo5 as. Reconhecidos como humanistas, eles criaram, em
1961, o Parque Índí=gena do Xingu – a primeira terra indí=gena homologada
pelo governo federal –, com a finalidade de proteger diversos grupos (16
etnias vivem no parque) do contato com a cultura dos grandes centros ur-
banos, sendo, portanto, um trabalho de preservaçaHo da diversidade cultu-
ral, onde os indí=genas pudessem manter os seus modos tradicionais de or-
ganizaçaHo social e de subsiste5ncia econo5 mica.

Apesar da boa intencionalidade dos irmaHos Villas Bo5 as, entendemos
que a construçaHo do Parque significou tambe=m o aprisionamento das na-
çoH es indí=genas, uma vez que unificou em um mesmo territo= rio, diferentes
etnias, com lí=nguas e culturas distintas. Visto que a proposta inicial dos ir-
maHos Villas Bo5 as para o Parque previa limites muito maiores do que os vi-
gentes nos dias de hoje – que excluiu as cabeceiras dos principais rios, que
hoje estaHo circundadas por cidades e pastagens que ameaçam a vida das
populaçoH es indí=genas que habitam no Parque –, e=  de se supor que o real in-
teresse na construçaHo do Parque pelas autoridades governamentais da e=po-
ca naHo foi a preservaçaHo da diversidade cultural, mas a retirada dos í=ndios
dos seus territo= rios tradicionais para o desenvolvimento da economia capi-
talista no meio rural.
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Pode–se dizer que o Serviço de ProteçaHo aos Í�ndios (SPÍ) alterou o
quadro da gestaHo indí=gena no Brasil, fazendo com que a hegemonia da Ígre-
ja Cato= lica (catequese) passasse a coexistir com a polí=tica de proteçaHo por
parte do Estado, realizando o atendimento aN  sau= de, evitando o massacre
exterminato= rio das comunidades indí=genas e proporcionando uma educa-
çaHo formal a esses Povos. O surgimento do SPÍ tambe=m significou uma cen-
tralizaçaHo da polí=tica indigenista, uma vez que diminuiu o papel que os es-
tados realizavam em relaçaHo aos indí=genas.

Essa foi a to5 nica do primeiro momento da polí=tica indigenista por
parte do Estado brasileiro: o naHo reconhecimento dos í=ndios como povos
diferenciados; a polí=tica de assimilaçaHo cultural; e a incapacidade de asse-
gurar a proteçaHo territorial dos Povos Índí=genas, uma vez que continuavam
constantes as invasoH es aN s Terras Índí=genas, motivadas pelos interesses eco-
no5 micos das classes dominantes em nosso paí=s.

Para ale=m dessas questoH es, no final da de=cada de 1950 e iní=cio dos
anos 1960, o SPÍ passou a sofrer inu= meras denu= ncias de improbidade ad-
ministrativa, de genocí=dio e de saques das terras e das riquezas das aldeias
pelos pro= prios agentes do governo, repercutindo, nacional e internacional-
mente, uma imagem negativa do o= rgaHo estatal. Dessa forma, o golpe civil–
militar, implementado em nosso paí=s no ano de 1964, extingue o SPÍ e o
substitui, em 1967, pela FundaçaHo Nacional do Í�ndio (FUNAÍ).

Durante o perí=odo militar, relatos revelam uma polí=tica de Estado
de extermí=nio sistema= tico das Aldeias Índí=genas. O propo= sito do regime di-
tatorial era dizimar comunidades indí=genas localizadas em a= reas concedi-
das para grandes latifundia= rios e companhias internacionais, com a finali-
dade de executar grandes empreendimentos, como a transamazo5 nica. Para
essa finalidade, os militares utilizavam a repressaHo, viole5ncia, trabalho es-
cravo, estupros, torturas e inconta=veis crueldades contra as tribos brasilei-
ras. Esses me= todos provocaram a reduçaHo de va= rios Territo= rios Índí=genas,
ale=m da expropriaçaHo das riquezas de suas terras.

A ditadura construiu e treinou a Guarda Rural Índí=gena (Grin), ensi-
nando te=cnicas de tortura e enraizando a viole5ncia policial nas terras indí=-
genas, obrigando os í=ndios a massacrarem o seu pro= prio povo. Em 1969,
objetivando o controle dos indí=genas, foi construí=do o Reformato= rio krenak
(assim chamado por ficar em terras dos í=ndios krenak), funcionando como
colo5 nia penal para os í=ndios que transgrediam as ordens ditadas em seu
territo= rio de origem, como se recusar a sair de suas terras tradicionais.

Ale=m dessas questoH es, a ditadura obrigava muitas Aldeias Índí=genas
a combater os grupos guerrilheiros que lutavam pela democratizaçaHo em

209



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

nosso paí=s. E aqueles que naHo participavam das açoH es militares eram repri-
midos e ate=  mortos. Assim, os í=ndios eram obrigados a identificar acampa-
mentos das guerrilhas, caçando os lutadores brasileiros com quem, muitas
vezes, ja=  tinham estabelecido contato e relaçaHo de amizade.

As polí=ticas indigenistas estatais foram completamente subordina-
das aos planos de defesa nacional, com cooptaçaHo de lideranças indí=genas,
limitaçaHo de acesso de pesquisadores e organizaçoH es de apoio aN s terras in-
dí=genas, ale=m das polí=ticas de construçaHo de estradas e hidrele= tricas, ex-
pansaHo de fazendas e extraçaHo de mine=rios.

A FUNAÍ, criada com o propo= sito de superar as limitaçoH es do antigo
SPÍ, acabou por reproduzi–las, estando sua atuaçaHo marcada pela polí=tica
assimilacionista, paternalista, assistencialista e pelas redes de relaçoH es pes-
soais e corporativas que permearam o seu a5mbito interno. O Estatuto do
Í�ndio (Lei nº 6.001), aprovado em 1973, e ainda vigente, reafirmou as pre-
missas de integraçaHo que permearam a histo= ria do SPÍ (BRASÍL, 1973).

No iní=cio da de=cada de 1980, no chamado perí=odo de “redemocrati-
zaçaHo”, a questaHo indí=gena voltou a ter uma maior publicidade e repercus-
saHo  nacional.  Ocorrem,  nesse  perí=odo,  va= rias  manifestaçoH es  indí=genas  e
constituiçoH es das primeiras organizaçoH es formais de base comunita= ria ou
regional.

Com esse cena= rio, a ConstituiçaHo de 1988, rompendo com a polí=tica
assimilacionista e integracionista, reconhece, em seu Artigo 231, o direito
dos indí=genas aN  diferença e garante o usufruto exclusivo de seus territo= rios
tradicionalmente ocupados, definidos a partir de seus usos, costumes e tra-
diçoH es (BRASÍL, 1988). E�  nesse perí=odo tambe=m que as organizaçoH es indí=-
genas se consolidam e se fortalecem, forçando a ConstituiçaHo a reconhecer,
atrave=s do Artigo 232, as mesmas como legí=timas para defender os seus di-
reitos e interesses (BRASÍL, 1988).

Essas  medidas  constitucionais  foram  extremamente  importantes
para superar os conceitos de tutela e de “capacidade relativa dos silví=colas”,
conforme apontava o Co= digo Civil, em 1916 (BRASÍL, 1916). Entretanto, es-
ses avanços naHo se fizeram sentir na pra= tica. A implementaçaHo e intensifica-
çaHo das polí=ticas neoliberais em nosso paí=s,  a partir da de=cada de 1990,
aprofundaram o descaso do Estado brasileiro com as populaçoH es indí=genas.
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Política neoliberal e os povos indígenas

A polí=tica neoliberal no Brasil começou a ser implementada no go-
verno Collor, se intensificou no governo FHC e e=  continuada nos governos
petistas (Lula e Dilma). Seguindo aN  risca as recomendaçoH es da Cartilha Neo-
liberal, esses governos trabalharam no sentido de minimizar a participaçaHo
do Estado na economia do paí=s; privatizar as empresas estatais; aumentar a
produçaHo,  na perspectiva desenvolvimentista;  fragmentar a classe traba-
lhadora e precarizar as condiçoH es de trabalho; dentre outras medidas.

No a5mbito indí=gena, ocorre uma fragmentaçaHo das responsabilida-
des da FUNAÍ. A sau= de, educaçaHo, desenvolvimento rural e meio ambiente,
anteriormente na responsabilidade do o= rgaHo  indigenista,  passam a fazer
parte das atividades dos Ministe=rios da Sau= de, EducaçaHo, Desenvolvimento
Agra= rio e Meio Ambiente, respectivamente. Com esse esvaziamento de suas
atribuiçoH es, a FUNAÍ passa a se concentrar nas polí=ticas de regularizaçaHo
fundia= ria, mantendo as limitaçoH es evidenciadas em toda histo= ria do indige-
nismo oficial. Os servidores da FUNAÍ sofrem com o sucateamento ainda
maior do o= rgaHo indigenista, com pe=ssimas condiçoH es de trabalho e o arro-
cho salarial da de=cada de 1990.

Com a extinçaHo do Ministe=rio do Ínterior, a FUNAÍ passa a fazer par-
te do Ministe=rio da Justiça.  Parlamentares contra= rios aos direitos indí=genas
tentam extinguir a FUNAÍ, sem substituí=–la por nada, criando um vazio na
representaçaHo institucional especí=fica dos Povos Índí=genas. Os movimentos
indí=genas,  em crescente  fortalecimento desde  a  de=cada  de  1980,  conse-
guem frear essa tentativa de aniquilamento da FUNAÍ. Para os indí=genas,
apesar das limitaçoH es da instituiçaHo,  era importante mante5–la,  reestrutu-
rando o o= rgaHo indigenista ao mesmo tempo em que se avançasse na refor-
mulaçaHo do Estatuto do Í�ndio, datado de 1973. Apesar da criaçaHo, em 1991,
de uma ComissaHo Especial para rever o Estatuto do Í�ndio – discutindo te-
ma= ticas como a proteçaHo territorial, a demarcaçaHo de terras indí=genas e a
situaçaHo jurí=dica dos í=ndios –, os trabalhos foram paralisados em 1994, naHo
alterando o cara= ter integracionista do retro= grado Estatuto.

Nesse perí=odo, os movimentos indí=genas se somam aos mais varia-
dos movimentos camponeses do paí=s, em luta contra o monopo= lio capitalis-
ta da terra. Os seguidos governos brasileiros – FHC, Lula e Dilma – mante5m
uma  polí=tica  de  priorizaçaHo  do  agronego= cio,  com  grandes  repasses  aos
grandes proprieta= rios de terra, em detrimento de uma polí=tica seriamente
comprometida com a democratizaçaHo do meio rural,  da reforma agra= ria,
dos territo= rios indí=genas e quilombolas.
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A polí=tica de favorecimento ao agronego= cio significa uma intensifi-
caçaHo da concentraçaHo de terra, da destruiçaHo ambiental, com uso de trans-
ge5nicos e agroto= xicos, e dos impactos sociais e culturais de grave expres-
saHo, visto as constantes expulsoH es dos indí=genas, quilombolas, ribeirinhos e
pequenos agricultores das suas terras, para oportunizar a produçaHo para a
exportaçaHo.

Esse cena= rio do meio rural brasileiro traz se=rias conseque5ncias aos
Povos Índí=genas. Expulsos dos seus territo= rios, as comunidades indí=genas
ficam ameaçadas da sua pro= pria existe5ncia, visto que a terra para os indí=ge-
nas, diferentemente dos latifundia= rios e do agronego= cio, naHo possui inte-
resses puramente econo5 micos. A terra tem um significado de sustentabili-
dade, de memo= ria, de cultura e identidade para os Povos Índí=genas, condi-
çaHo vital para a reproduçaHo fí=sica e cultural desses povos.

Buscando resistir aos processos de expulsaHo de suas terras, os movi-
mentos indí=genas atuam em duas frentes: a pressaHo para que a FUNAÍ reali-
ze os procedimentos demarcato= rios dos Territo= rios Índí=genas e o conflito
direto com posseiros, madeireiros, garimpeiros e latifundia= rios que saquei-
am dos seus territo= rios todas as riquezas do solo e subsolo, ale=m de violen-
tar social e culturalmente os Povos Índí=genas. Ale=m dessas duas frentes, o
movimento indí=gena tambe=m atua na perspectiva do autorreconhecimento
de diversos grupos indí=genas que, por pressaHo externa da sociedade (per-
seguiçaHo,  extermí=nio,  preconceito),  negaram  sua  identidade  e  hoje  reto-
mam um movimento de identidade cultural e de aquisiçaHo de suas terras.

A luta pela retomada dos Territo= rios Índí=genas e=  legí=tima e de funda-
mental importa5ncia para o processo de transformaçaHo da realidade rural
em nosso paí=s. Entretanto, o Estado burgue5s brasileiro caracteriza os movi-
mentos indí=genas como violentos, va5ndalos e baderneiros, fazendo coro ao
projeto neoliberal de criminalizaçaHo dos movimentos sociais. Nesse aspec-
to, e=  importante destacar o papel de desinformaçaHo e manipulaçaHo ideolo= -
gica dos meios de comunicaçaHo no Brasil, que atuam enquanto instrumento
burgue5s de difamaçaHo da causa indí=gena. Os assassinatos das lideranças in-
dí=genas e a impunidade continuam tendo presença marcante no meio rural
brasileiro.

A viole5ncia e presença de posseiros nas Terras Índí=genas comprome-
tem tambe=m as pra= ticas dos seus rituais e tradiçoH es culturais. O preconcei-
to, a discriminaçaHo e o processo de homogeneizaçaHo da cultura afetam dire-
tamente os Povos Índí=genas. Na sociedade burguesa, a tolera5ncia aN  diversi-
dade e= tnica e=  limitada, sendo permissí=vel apenas se a manifestaçaHo e= tnica
permanecer submissa aos ditames dos valores dominantes, permanecendo,

212



BARBOZA, D. R.; BOTELHO J. (Orgs.). Lutas sociais e a ofensiva do capital no Brasil contemporâneo: desafios e estratégias de organização da classe traba-
lhadora. Uberlândia, Navegando Publicações, 2020.

na lo= gica burguesa, como uma expressaHo de “inferioridade cultural”. A cul-
tura indí=gena se apresenta como uma ferramenta da contra hegemonia cul-
tural, devendo ser preservada e valorizada.

Por fim, o cara= ter neoliberal de monopo= lio capitalista da terra, de cri-
minalizaçaHo dos movimentos sociais, de homogeneizaçaHo da cultura e a vio-
le5ncia contra os Territo= rios Índí=genas, faz com que inu= meros í=ndios tenham
que deixar os seus locais de origem e se deslocar para as grandes periferias
das cidades brasileiras. Ale=m do impacto da perda com a terra e com suas
tradiçoH es e valores culturais, esses í=ndios desaldeados se inserem, precari-
amente, no modo de produçaHo capitalista das periferias urbanas, aumen-
tando a força de trabalho excedente e as tentativas de inserçaHo no mercado
informal. Portanto, ficam vulnera=veis aN  fome, mise=ria, prostituiçaHo, drogas e
todas as mazelas orga5nicas ao modelo de sociedade capitalista.

A intensificação do conservadorismo no Brasil e a po-
lítica indigenista oficial

Em 2016, o Brasil foi vitimado por um golpe de Estado, tendo como
protagonistas  os  setores  mais  retro= grados  e  corruptos  do  parlamento
nacional, articulados com a velha oligarquia brasileira, sempre refrata= ria a
qualquer  avanço  democra= tico.  Índependentemente  dos  julgamentos
positivos ou negativos do governo do Partido dos Trabalhadores, o fato e=
que e=  inega=vel que ocorreu uma manobra anticonstitucional para depor a
presidente Dilma Rousseff, legitimamente eleita por mais de 54 milhoH es de
brasileiros.  O  pretexto  utilizado  foi  o  de  irregularidades  contabilí=sticas
(“pedaladas  fiscais”,  no  jargaHo  polí=tico)  para  ajustar  de= ficits  nas  contas
pu= blicas, uma pra= tica, diga–se de passagem, comum em todos os governos
anteriores.

Dentro desse contexto do golpe parlamentar e=  que se inicia um pe-
rí=odo de intensificaçaHo dos ataques contra os direitos dos povos origina= -
rios. O ilegí=timo governo Temer publicou o decreto n. 9.010/2017 (BRASÍL,
2017) que, sob a insí=gnia fantasiosa de “reestruturaçaHo”, afetou diretamen-
te o direito das populaçoH es indí=genas brasileiras, uma vez que reduziu bas-
tante a quantidade de unidades da FUNAÍ e, consequentemente, a sua capa-
cidade de atuaçaHo na promoçaHo e proteçaHo dos direitos indí=genas. 

O sucateamento do o= rgaHo indigenista e=  uma constante nos governos
neoliberais, com diminuiçaHo do orçamento e um quadro pessoal limitado e
em condiçoH es de trabalho preca= rias. Registra–se que durante o governo pe-
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tista de Lula, em 2009, tambe=m foi anunciada uma “reestruturaçaHo” na FU-
NAÍ, pretendendo garantir maior capacidade de atuaçaHo. Na verdade, essa
reestruturaçaHo enxugou as sedes organizacionais do o= rgaHo indigenista, au-
mentando a quantidade de comunidades jurisdicionadas aN s CoordenaçoH es
Regionais e sem aumentar os recursos financeiros e o nu= mero de profissio-
nais capacitados para desenvolver projetos com os Povos Índí=genas. 

Com o Decreto 9.010/2017 (BRASÍL, 2017) esse desmantelamento
do O� rgaHo Índigenista e=  ainda mais gritante. Foram sumariamente fechadas
51 CoordenaçoH es  Te=cnicas Locais  (CTLs),  que representam as insta5ncias
mais pro= ximas dos Povos Índí=genas, responsa= veis pela a= rea finalí=stica do
O� rgaHo. Na sede do O� rgaHo, em Brasí=lia, a coordenaçaHo mais afetada foi a de
Licenciamento Ambiental, sendo orquestrada uma facilitaçaHo para os gran-
des empreendimentos capitalistas nos territo= rios indí=genas. 

Vale ressaltar que essas ditas “reestruturaçoH es” foram bastante con-
testadas por va= rios povos indí=genas que tambe=m reclamaram da falta de
consulta pre=via de acordo com a ConvençaHo nº 169 da OÍT. O direito aN  auto-
determinaçaHo dos povos indí=genas – controlar suas vidas e suas terras –
continua a naHo ser garantido em nosso paí=s. Ale=m de ser o segmento mais
pobre do Brasil, os indí=genas estaHo excluí=dos das decisoH es que afetam os
seus  Territo= rios,  muitas  vezes  causando  impactos  ambientais  negativos,
com prejuí=zos sociais, econo5 micos e culturais aos Povos Índí=genas.

Apo= s pouco mais de dois anos de um governo pí=fio exercido pelo
entaHo vice–presidente Michel Temer, as eleiçoH es de 2018 conduziram ao
cargo de presidente o militar reformado Jair Bolsonaro, conhecido pela sua
ignora5ncia, prepote5ncia e desprezo pelos direitos humanos mais elementa-
res. NaHo por acaso, foi o pro= prio que, ao votar pelo impeachment da presi-
dente Dilma, declamou sua veneraçaHo a um dos piores torturadores da e=po-
ca do regime militar, o coronel Carlos Brilhante Ustra.

NaHo nos cabe, neste espaço, tecer ana= lises sobre os motivos da vito= -
ria eleitoral do segmento mais reaciona= rio e protofascista em 2018, mas
uma ra=pida retrospectiva desde entaHo corrobora com o indiscutí=vel quadro
de exponencial retrocesso do paí=s em torno das questoH es sociais, culturais,
trabalhistas, educacionais e ambientais, cujo o5 nus recai, mais uma vez, so-
bre os ombros dos mais despossuí=dos, aí= incluí=dos, naturalmente, os povos
indí=genas. Os dados saHo inega=veis: aumento do desemprego (agravado pela
pandemia), recrudescimento da fome e da mise=ria, retrocesso dos direitos
trabalhistas, sucateamento da sau= de pu= blica, desmonte dos programas as-
sistenciais, devastaçaHo do meio ambiente, total desrespeito aN s minorias, en-
tre tantos outros.
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Antes mesmo de eleito, o representante do Poder Executivo ja=  fazia
inu= meras declaraçoH es contra= rias aos povos indí=genas, tanto no que diz res-
peito aos seus direitos (naHo demarcaçaHo de terras indí=genas e processo de
“desmarcaçaHo” daquelas ja=  homologadas), quanto tambe=m no fomento ao
preconceito e discriminaçaHo. A concepçaHo retro= grada do assimilacionismo e
integracionismo, que permeou a histo= ria da polí=tica indigenista estatal e fe-
lizmente superada na ConstituiçaHo de 1988, ganha novo destaque e defesa
pelo governo federal em nosso paí=s, o que demonstra um imenso retroces-
so na abordagem do Estado brasileiro para com as populaçoH es indí=genas. 

Com o novo governo e uma polí=tica ultraliberal e com contornos
fascistas, os ataques contra os povos indí=genas se intensificam. Para ale=m
do desmantelamento total e paralisia do trabalho da FUNAÍ, com exonera-
çoH es arbitra= rias, perseguiçoH es a servidores e nomeaçoH es de militares para
os cargos de chefia, o novo governo procura aniquilar aquilo que os povos
indí=genas brasileiros possuem de mais importante: o acesso coletivo e naHo
capitalista aN  terra demarcada, fator fundamental para a manutençaHo das
culturas e dos tradicionais modos de vida e organizaçaHo social.

Apesar dos nu= meros apontarem que 12,4% do territo= rio nacional
estaHo demarcados como terra indí=gena, isso naHo significa que a terra e os
direitos dos í=ndios estejam assegurados. A presença de posseiros, o merca-
do ilegal de mineraçaHo, o uso de pastagem e a falta de polí=ticas pu= blicas saHo
constantes nos territo= rios indí=genas.  Por outro lado, va= rias comunidades
indí=genas continuam sem possuir o direito aN  terra, portanto, sem o direito
de locais para morar,  realizar suas atividades produtivas e praticar suas
manifestaçoH es culturais. 

Evidencia–se, cada vez mais, o propo= sito de incentivo aN s agressoH es
ambientais, com o aumento do desmatamento, queimadas recordes, enfra-
quecimento das fiscalizaçoH es de o= rgaHos como o Ínstituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renova=veis (ÍBAMA), desmantelamento
da FUNAÍ, aumento significativo de invasoH es e açoH es de exploraçaHo ilegal de
terras indí=genas, seja atrave=s da grilagem, da exploraçaHo criminosa de ma-
deira e da expansaHo de novos garimpos ilegais, assim como a expansaHo de-
sordenada de a= reas para produçaHo agropecua= ria. Tudo isso acobertado ou
mesmo incentivado pelo atual governo que tem como ministro do meio am-
biente Ricardo Salles, um verdadeiro capataz dos segmentos mais retro= gra-
dos do empresariado rural.

A polí=tica do atual governo de favorecimento do agronego= cio, com
destruiçaHo ambiental e fomento aN  viole5ncia contra os territo= rios indí=genas,
deixa  as  suas  populaçoH es  em  situaçaHo  de  grave  vulnerabilidade  social.
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Como ja=  dito, a falta da terra para os Povos Índí=genas acarreta prejuí=zos
econo5 micos,  sociais,  ambientais e culturais,  uma vez que a vida indí=gena
esta=  diretamente relacionada com a terra. 

No entanto, para ale=m da questaHo territorial, outros direitos sociais
ba= sicos tambe=m naHo te5m sido cumpridos para os povos origina= rios em nos-
so paí=s. A educaçaHo e a sau= de indí=gena continuam a possuir uma realidade
bastante preca= ria. A inexiste5ncia ou limitaçoH es de escolas nos territo= rios in-
dí=genas e=  ainda um obsta= culo a ser superado, assim como o alto í=ndice de
analfabetos, principalmente entre os adultos e idosos. Estudantes indí=genas
buscam a continuidade dos seus estudos, pore=m, o ingresso nas Universida-
des pu= blicas e=  difí=cil. Apesar do programa de cotas em algumas Universida-
des, a dista5ncia destas das suas Aldeias e=  quase um impeditivo, necessitan-
do naHo so=  condiçoH es de acesso, mas tambe=m de polí=ticas de permane5ncia
estudantil. Para ale=m dessa questaHo, e=  necessa= rio ir mais adiante na relaçaHo
da educaçaHo e os Povos Índí=genas. NaHo e=  suficiente apenas o ingresso de in-
dí=genas nas universidades. Torna–se necessa= rio a transformaçaHo da lo= gica
da universidade, incorporando os conhecimentos dos Povos Índí=genas, as
suas histo= rias e as suas lutas na perspectiva do ensino, pesquisa e extensaHo.

Os Povos Índí=genas enfrentam grandes dificuldades no atendimen-
to aN  sau= de. Os í=ndios apresentam os piores í=ndices de sau= de em todo o paí=s,
sofrendo com altas taxas de alcoolismo, suicí=dio, ale=m do descaso e precon-
ceito com que saHo tratados nos sistemas de sau= de institucionais. A constru-
çaHo e reforma de Unidade Ba= sica de Sau= de nos territo= rios indí=genas, com
equipamentos adequados, consulto= rio odontolo= gico e regularidade de aten-
dimento saHo demandas constantes. Para ale=m dessas questoH es, a lo= gica de
atendimento aN  sau= de  com os  Povos  Índí=genas  precisa  ser  transformada,
atendendo aos princí=pios das especificidades do Sistema U� nico de Sau= de
(SUS),  sendo necessa= ria a incorporaçaHo das pra= ticas,  saberes e tradiçoH es
que os indí=genas utilizam na prevençaHo e tratamento de suas enfermida-
des. Ale=m disso, o trabalho relacionado aN  sau= de indí=gena naHo pode ser res-
trito ao tratamento de doenças, mas incorporar todas as condiçoH es neces-
sa= rias para a sua vida social sauda=vel, como moradia, educaçaHo, atividades
produtivas, cultura, lazer, etc.

Em  tempos  da  pandemia  da  COVÍD–19,  essa  situaçaHo  fica  ainda
mais grave. A Secretaria Especial de Sau= de Índí=gena (SESAÍ), responsa=vel
pela sau= de especí=fica e diferenciada aos Povos Índí=genas, vem sendo suca-
teada de forma acentuada, naHo atendendo de maneira adequada o conjunto
da populaçaHo indí=gena em todo o territo= rio nacional. Registra–se ainda a
subnotificaçaHo dos casos de doentes e o= bitos de indí=genas pela atual pande-
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mia, tendo em vista ser considerado apenas o Boletim Epidemiolo= gico da
SESAÍ, que naHo contempla a totalidade das populaçoH es indí=genas em nosso
paí=s. Essa subnotificaçaHo agrava ainda mais o quadro de invisibilidade dos
Povos Índí=genas no paí=s. 

Ale=m  do  cena= rio  extremamente  desfavora=vel,  saHo  frequentes  os
ataques institucionais contra  os poucos direitos indí=genas garantidos na
ConstituiçaHo. O parlamento de maioria conservadora e elitista, em especial
a bancada ruralista com o apoio do poder executivo, vem fazendo constante
pressaHo pela modificaçaHo de leis que tratam dos assuntos indí=genas.  SaHo
diversas iniciativas que buscam retirar os direitos territoriais dos povos
indí=genas  e  colocar  os  seus  territo= rios  a  serviço  do  grande  capital,
permitindo os grandes empreendimentos, a mineraçaHo e o arrendamento
de suas terras. 

Dentre  os  ataques  institucionais  mais  perversos,  podemos  citar
pelo menos dois deles. O primeiro e=  a publicaçaHo da ÍnstruçaHo Normativa
nº 09 da FundaçaHo Nacional do Í�ndio, em abril de 2020 (FUNAÍ, 2020b).
Atrave=s dessa instruçaHo, o O� rgaHo Índigenista se transforma em insta5ncia de
certificaçaHo para a invasaHo de posseiros e grileiros no interior das Terras
Índí=genas.  Ou seja,  os  invasores poderaHo  requisitar documento aN  FUNAÍ
para regularizar a sua invasaHo nos territo= rios indí=genas, inclusive com li-
cenciamento para o exercí=cio de atividades econo5 micas de impacto ambi-
ental, como extraçaHo de madeira. Registra–se que essa ÍN nº 09/2020 esta=
relacionada com a Medida Proviso= ria 910/2019 (BRASÍL, 2019), que busca
avançar a grilagem em nosso paí=s, podendo acarretar apropriaçaHo irregular
de terra e conflitos fundia= rios de graves proporçoH es. NaHo e=  aN  toa que essa
MP e=  conhecida como “MP da grilagem” e prejudica frontalmente as popu-
laçoH es tradicionais, provocando ainda maior concentraçaHo fundia= ria e des-
matamentos, em especial na regiaHo da Amazo5 nia.

O segundo grande ataque institucional e=  a tese do Marco Temporal,
atrave=s  do  Parecer  001/17  da  Advocacia  Geral  da  UniaHo  –  AGU  (AGU,
2017). De acordo com esse Parecer, os indí=genas so=  teriam direito ao pro-
cesso de demarcaçaHo de suas terras caso estivessem na posse fí=sica desses
territo= rios na data da promulgaçaHo da ConstituiçaHo Federal de 1988, isto e= ,
no dia 05 de outubro de 1988. Esse e=  um absurdo imenso, pois traz um ca-
ra= ter duplamente prejudicial aos povos indí=genas: primeiro porque legaliza
e legitima todas as viole5ncias praticadas contra os indí=genas antes da pro-
mulgaçaHo  da  ConstituiçaHo  Federal  de  1988,  que  foram  responsa=veis,  na
maioria das vezes, em expulsar os indí=genas de seus territo= rios tradicio-
nais; e segundo porque mante=m a viole5ncia contra os povos indí=genas, naHo
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lhes assegurando o direito territorial, que continuam tendo as suas terras
usurpadas pelo grande capital. 

Como se pode observar, saHo va= rios os desafios colocados aos povos
indí=genas na conjuntura atual. Apesar dos avanços constitucionais, a polí=ti-
ca indigenista oficial mante=m pra= ticas hegemo5 nicas do poder tutelar, do as-
similacionismo e o assistencialismo junto aos Povos Índí=genas.  O Estado
brasileiro atua como intermediador entre as comunidades indí=genas e ou-
tros segmentos da sociedade brasileira, autorizando ou naHo essas relaçoH es.
Essa pra= tica compromete aN  autogestaHo das Terras Índí=genas, ale=m de man-
ter uma visaHo dos indí=genas como seres “relativamente capazes”.

Para ale=m do regime tutelar, os seguidos governos neoliberais exe-
cutaram e executam uma polí=tica de cooptaçaHo das lideranças indí=genas,
com o propo= sito de garantir o apoio aos governos atrave=s do pacto elitista
de sociabilidade. Essa cooptaçaHo enfraquece os movimentos indí=genas, que
perdem a sua autonomia e independe5ncia polí=tica, ficando refe=m das polí=ti-
cas compensato= rias e assistencialistas do Estado. Tambe=m acarreta no divi-
sionismo das comunidades indí=genas, fazendo com que diversos Povos dis-
putem entre si as migalhas oferecidas pelo governo, perdendo o foco da re-
siste5ncia e luta contra a polí=tica indigenista oficial.

Por  outro  lado,  existe  mobilizaçaHo,  luta e  resiste5ncia  contra  todo
esse cena= rio. E�  imprescindí=vel a mobilizaçaHo e luta dos movimentos indí=ge-
nas, indigenistas e de todas as forças progressistas, no sentido de frear os
ataques contra os direitos indí=genas, ao mesmo tempo em que e=  preciso
avançar na construçaHo de uma polí=tica indigenista, que tenha como princí=-
pio os indí=genas como protagonistas nas tomadas de decisoH es.

Mobilizações e bandeiras políticas
 

Apesar das adversidades, o movimento indí=gena se organiza e man-
te=m uma agenda de luta contra os ataques que estaHo sendo desferidos con-
tra as suas populaçoH es e os seus territo= rios tradicionalmente ocupados. 

O movimento indí=gena, atrave=s da ArticulaçaHo dos Povos Índí=genas
do Brasil (APÍB), realiza anualmente, no me5s de abril, o Acampamento Ter-
ra Livre – ATL, reunindo organizaçoH es e lideranças indí=genas de todo o paí=s
para discutir sobre a conjuntura nacional e construir as estrate=gias de luta
e resiste5ncia. Apesar do cena= rio de pandemia pela COVÍD–19, a APÍB reali-
zou a 16a ediçaHo do ATL de maneira virtual em abril de 2020, sendo um im-
portante momento de articulaçaHo e fortalecimento da luta do movimento
indí=gena no Brasil (APÍB, 2020).
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Outra vertente de atuaçaHo do movimento indí=gena tem sido a maior
participaçaHo no processo eleitoral. Nas u= ltimas eleiçoH es – ano 2020 – foram
2.216 candidaturas indí=genas (prefeita/o, vice e vereador/a), 29% a mais
do que no pleito municipal passado. Ao final do processo eleitoral, teve–se
237 indí=genas eleitos/as, entre prefeitos/as, vices e vereadores/as, o que
representa 0,34% do total de eleitas/os no paí=s,  superior ao patamar de
0,26% das eleiçoH es em 2016 (APÍB, 2020). Apesar das limitaçoH es no a5mbito
da institucionalidade, esse aumento de participaçaHo indí=gena nas eleiçoH es
indica um fortalecimento dos movimentos indí=genas e uma maior ocupaçaHo
dos espaços de luta para dar visibilidade aN s demandas e reivindicaçoH es dos
povos origina= rios. 

Ale=m do pro= prio movimento indí=gena, e=  importante tambe=m o pa-
pel de denu= ncia, propaganda e mobilizaçaHo que algumas organizaçoH es indi-
genistas te5m realizado nesse  u= ltimo perí=odo.  Em nosso entendimento,  a
luta indí=gena naHo diz respeito somente aos í=ndios, mas sim a todo o conjun-
to da sociedade brasileira, tendo em vista que representa a nossa histo= ria e
e=  imensa a dí=vida que o paí=s possui com essas populaçoH es. 

Estamos convictos que as propostas dos povos indí=genas na luta pe-
los seus direitos fundamentais devam ser elaboradas e encaminhadas pelos
pro= prios indí=genas, que mais do que ningue=m sabem das suas reais neces-
sidades como povos permanentemente ameaçados de invasaHo de suas ter-
ras ancestrais, expulsaHo de seus territo= rios e ate=  de extermí=nio. A contribui-
çaHo das organizaçoH es e dos/das militantes polí=ticos deve ser, portanto, gui-
ada prioritariamente por uma polí=tica de apoio aN s propostas de suas orga-
nizaçoH es auto5 nomas e independentes, sejam elas de cara= ter e= tnico (local),
intere= tnico, interlocal, regional ou nacional. Neste sentido propomos:

§ DemarcaçaHo / HomologaçaHo imediata de todas as terras indí=genas
no territo= rio nacional.

§ Pela implementaçaHo imediata de polí=ticas sociais dignas e diferen-
ciadas aos Povos Índí=genas, no que diz respeito aN  educaçaHo, sau= de, moradia,
lazer, dentre outras.

§ Contras as obras capitalistas e neodesenvolvimentistas nos Terri-
to= rios Índí=genas, sem a Consulta Pre=via e Ínformada, conforme previsto na
ConvençaHo 169 da OÍT.

§ AtualizaçaHo do Estatuto do Í�ndio com o protagonismo dos Povos
Índí=genas, superando os conceitos ainda vigentes de tutela, assimilaçaHo, in-
tegraçaHo e das polí=ticas paternalistas e assistencialistas.
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§ Contra os ataques institucionais que ferem os direitos indí=genas,
especial o Parecer 001/17 da Advocacia Geral da UniaHo (AGU).

§ ConstruçaHo de uma polí=tica indigenista estatal que rompa com o
seu cara= ter repressivo e autorita= rio. Que seja construí=da em dia= logo com as
organizaçoH es indí=genas e indigenistas e garanta a totalidade dos direitos
territoriais, sociais e ambientais para todas as Terras Índí=genas, bem como
efetive um Plano de Carreira Índigenista para os servidores pu= blicos, com
condiçoH es adequadas de trabalho. 

§ Apesar da complexidade do assunto, devido, sobretudo, aN  diversi-
dade das naçoH es indí=genas no paí=s, consideramos ser importante a criaçaHo
de uma articulaçaHo polí=tica nacional que funcione como interlocutor desses
povos, algo como um Congresso Índí=gena Permanente, que reu= na o maior
nu= mero de representaçoH es dos povos indí=genas.

§ Ínstituir um grupo de trabalho reunindo representantes indí=ge-
nas, parlamentares aliados e forças polí=tica de apoio para iniciar estudo so-
bre a instituiçaHo de um percentual de representaçaHo parlamentar dos po-
vos  indí=genas,  proposiçaHo  a  ser  estendida a  outras  comunidades etnica-
mente diferenciadas, a exemplo dos ciganos e dos quilombolas.
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