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Violações de Direitos de povos indígenas de recente contato: o
caso dos Hupd’äh e dos Yuhupdëh da região do Alto Rio Negro- AM.

Danilo Paiva Ramos & Coletivo de Apoio aos Povos Hupd’äh e
Yuhupdëh - CAPHY

Introdução
Nos últimos anos1, vem ocorrendo o aumento intenso do fluxo de famílias
Hupd’äh e Yuhupdëh, povos de recente contato, com destino ao centro urbano de São
Gabriel da Cachoeira-AM2. Após dias viajando pelos rios da região, instalam-se às
margens do perímetro urbano em acampamentos sobre pedras das margens do rio para
tentar por meses o acesso a benefícios sociais (aposentadoria, bolsa família e auxíliomaternidade), a expedição de documentos pessoais, e o saque de dinheiro para a compra
de mercadorias. Essas famílias vêm sofrendo com os problemas decorrentes da forma de
permanência no município por estarem expostas a condições adversas de alojamento e
permanência (precariedade/insalubridade nas instalações) e a alta vulnerabilidade social.
De modo dramático, registra-se o aumento da mortalidade infantil, dos casos de
desnutrição grave, de suicídios entre os jovens, do consumo intenso de bebida alcoólica
não indígena e da adoção ilegal de crianças indígenas visando em certos casos à
escravidão doméstica. A discriminação étnico-racial sofrida durante as estadas na
cidade pode ser vista como crítica e causadora da forte omissão das instituições locais
no acolhimento e apoio a essas populações. Além disso, os abusos e práticas dolosas de
instituições financeiras somam-se às práticas análogas à escravidão por dívida realizada
por comerciantes locais por meio de retração de cartões e senhas bancárias, cadernetas
de dívidas e incentivo ao consumo abusivo de bebidas alcoólicas.
1

O fluxo de famílias Hupd’äh e Yuhupdëh para o município de São Gabriel intensificou-se já em 2007 com os cargos
de professor e agente de saúde. De lá pra cá, com o acesso a benefícios sociais que começou a se dar de modo mais
abrangente para essas populações em 2012, consolidou-se esse padrão anual de incursões de centenas de pessoas
dessas etnias para a cidade para expedir documentos e tentar acesso aos benefícios sociais. Os acampamentos na beira
rio tornaram-se a forma de permanência das famílias no perímetro urbano.
2
O município de São Gabriel da Cachoeira tem uma população estimada de 42.342 pessoas. A maior parte da
população é indígena e pertencente a 23 grupos étnicos distintos: Tukano, Desana, Kubeo, Tuyuka, Pira-Tapuya,
Miriti-Tapuya, Arapaso, Carapanã, Bará, Siriano, Makuna, Barasana (família linguística Tukano Oriental); Baniwa,
Kuripako, Baré, Werekena, Tariano (família linguística Arawak), Hupd’äh, Yuhupdëh, Dâw, Nadëbb (família
linguística Nadahup) e o Yanomami (família linguística Yanomami).
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O presente trabalho tem por objetivo analisar de que modo a recente inclusão
desses povos indígenas de recente contato como beneficiários de políticas públicas de
redistribuição de renda e de assistência social de tendência universalista vem gerando
impactos consideráveis quanto ao acesso a direitos sociais, à efetivação de direitos
indígenas e mesmo a graves violações de direitos humanos. Partindo de uma
caracterização geral dos povos e da situação pela qual vêm passando, procura-se
descrever os acampamentos de ocupação urbanos e o processo de denúncia contra
agências bancárias e comércio local.

1. Os Hupd’äh e os Yuhupdëh como povos de recente contato

Com o intuito de assegurar as condições necessárias à reprodução física e
cultural, de acordo com usos, costumes e tradições de populações indígenas e visando a
mitigar situações de extrema vulnerabilidade que atingem determinados povos, a
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) considera como “Povos de Recente Contato” os
povos ou grupos indígenas que mantêm relações de contato permanente ou intermitente
com segmentos da sociedade nacional e que, independentemente do tempo de contato,
apresentam singularidades em sua relação com a sociedade nacional e seletividade
(autonomia) na incorporação de bens e serviços. São esses grupos que mantêm suas
formas de organização social e suas dinâmicas coletivas próprias, possuindo grau
elevado de autonomia com relação à sociedade nacional e ao Estado.
Os Hupd’äh e os Yuhupdëh habitam a região do Alto Rio Negro (AM), na
fronteira entre o Brasil e a Colômbia. As comunidades Hupd’äh situam-se às margens
de igarapés da área interfluvial dos rios Tiquié e Papuri, afluentes da margem esquerda
do rio Uaupés. Já as comunidades do povo Yuhupdëh estão distribuídas ao longo do rio
Tiquié nas áreas interfluviais, havendo concentrações nos igarapés Castanha, Ira,
Cunurí, Samaúma e no rio Apaporis. Os dados demográficos mais atuais estimam a
população Hupd’äh num total de 1.500 indivíduos distribuídos em aproximadamente 35
aldeias, enquanto os Yuhupdëh seriam compostos por aproximadamente 1000
indivíduos. Atualmente, há algumas aldeias que agregam de 100 a 200 indivíduos,
enquanto outras continuam concentrando de 15 a 50 pessoas, como parece ser o padrão
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descrito pelos pesquisadores (Reid, 1979). Conforme mostra Athias (1995), o aumento
populacional e a maior duração da permanência da morada num local próximo aos
grandes rios têm a ver com a agência missionária salesiana que procurou agregar em
grandes aldeias, designadas pelo pesquisador com povoados-missão, o maior número de
pessoas para a evangelização.
O contato teve inicio com as frentes de colonização desde o século XVIII, mas foi
apenas nas décadas de 1960 e 1970 do século XX que os missionários salesianos
iniciaram atividades mais intensas visando à evangelização e à escolarização dos
Hupd’äh. Paralelamente a isso, observa-se a dificuldade crescente na obtenção de
alimentos, o aumento na taxa de mortalidade e de doenças, e o constante recrutamento e
exploração de mão de obra para atividades extrativistas (borracha e cipó) (Athias, 1995;
Reid, 1979). Nas últimas décadas, as atividades das equipes de saúde, de indigenistas, e
de missionários pentecostais vêm somando-se à ação dos salesianos na região do Alto
Rio Negro como um todo.
Dentre os aspectos listados pela FUNAI (p.2, site, 05/03/2015) para a
categorização de povos de recente contato, pode-se dizer que os Hupd’äh e Yuhupdëh
podem ser considerados dessa forma principalmente devido aos crescentes fatores de
vulnerabilidade que os atingem, destacando-se:
a) “A ausência de ações diferenciadas e específicas de atenção à saúde e
prevenção de doenças infectocontagiosas;
b) a introdução de sistemas educacionais que não estão embasados em modelos
metodológicos diferenciados e específicos, ou seja, que não atendem a uma relação de
reconhecimento de outras formas de alteridade”;
c) a presença de missionários que desenvolvem o proselitismo religioso nas terras
indígenas e que os acompanham em suas estadias no meio urbano;
d) a introdução de dinâmicas de uma economia de mercado e de consumo, sem
um processo de escuta aos povos indígenas quanto às expectativas e perspectivas dessas
novas relações, e um acompanhamento que busque a valorização de suas próprias
formas de organização econômica" (FUNAI, p.2).
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Como é observado pelo texto institucional da FUNAI, “a ampliação de políticas
assistencialistas e/ou universalizantes voltadas a alguns povos com contato recente
produz efeitos colaterais desagregadores” para muitos povos indígenas (FUNAI, 2015,
p.2). Assim, pode-se dizer que a própria instituição governamental indigenista manifesta
ciências dos impactos negativos de determinadas políticas públicas do estado que visam
a ampliação universal de direitos, buscando diferenciar juridicamente essas populações
para assegurar seu acesso a direitos indígenas específicos. Sem que fosse realizado
nenhum processo de escuta, conforme previsto no documento normativo institucional, e
sem

que

houvesse

qualquer

articulação

das

instâncias

do

Ministério

do

Desenvolvimento Social (MDS) com a FUNAI, os Hupd’äh e Yuhupdëh foram
incluídos como beneficiários das políticas de distribuição de renda, previdência social e
assistência social.

2. Os acampamentos de ocupação urbanos

No período de dezembro a março, centenas de famílias das etnias Hupd’äh e
Yuhupdëh de comunidades situadas na Terra Indígena Alto Rio Negro deslocam-se para
São Gabriel da Cachoeira e ficam acampadas nas margens e pedras do Rio Negro, em
condições insalubres e suscetíveis à alta vulnerabilidade social. Em sua maioria, os
acampamentos concentram-se numa área identificada ora como sendo de propriedade da
prefeitura municipal, ora como sendo de propriedade privada do ex-prefeito Jucelino.
As famílias reportaram sofrer, ano após ano, ameaças de expulsão por parte dos “donos”
dos territórios ocupados. Buscam ter acesso a benefícios sociais (aposentadoria, bolsa
família e auxílio-maternidade), expedir documentos pessoais, e sacar dinheiro para a
compra de mercadorias. Professores e agentes indígenas de saúde desses povos vêm à
cidade para resolver pendências de seus trabalhos. Devido à péssima atenção à saúde
prestada pelo DSEI-RN, como pode ser atestado nas inúmeras denúncias já feitas pelo
movimento indígena contra a atuação do órgão, os Hupd’äh e Yuhupdëh procuram
também ter acesso aos equipamentos de saúde do município como hospitais e postos de
saúde.
Grande parte das populações hup e yuhup não domina a língua portuguesa nem
os modos de interação nas instituições locais responsáveis pela emissão de documentos
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e acesso aos benefícios. Os locais de acampamento são marcados pela alta incidência de
malária, diarreia, Doenças Sexualmente Transmissiveis (DSTs) e uso excessivo de
bebidas alcóolicas. O acesso à água de qualidade é prejudicado pela alta concentração
de pessoas, que quebra a lógica sanitária tradicional destes povos. Os suicídios, a fome,
as doenças e as constantes (semanais) mortes de crianças desnutridas são parte deste
cenário, além das situações de violência e roubo de suas embarcações e motores, o que
muitas vezes inviabiliza a volta das famílias. Essa situação acaba por estender em muito
a estadia na cidade, deixando-os vulneráveis ao endividamento junto aos comerciantes
locais.
Para além do endividamento, também são estabelecidas relações trabalhistas
ilegais com famílias Hupd’äh e Yuhupdëh que vão prestar serviços e trabalhar roçados
de comerciantes em troca de alimentos industrializados (não raro, com prazo de
validade expirado), tendo seus documentos e cartões bancários apreendidos e sofrendo
ameaças e violações a sua integridade física. Soma-se a este cenário a violência sexual
contra jovens mulheres Hupd’äh e Yuhupdëh, além de um número desconhecido de
meninas trabalhando como domésticas para famílias residentes na cidade, em condições
trabalhistas desconhecidas.
Em 2015, devido à conhecida motivação das famílias pela emissão de
documentos e acesso a benefícios sociais, foi realizado um diagnóstico sobre a situação
atual de cada pessoa quanto a esse acesso e documentos portados ou em vias de
emissão. Como um todo, pode ser levantado um grande número de famílias que
buscavam acessar benefícios como bolsa família, salário maternidade e aposentadoria.
O interesse em dar entrada na maior parte possível dos documentos de cidadania de
cada membro da família faz com que os pais viagem anualmente, no período de recesso
escolar, com todos os seus filhos para o município.
Assim, há um número elevado de crianças e adolescentes nos acampamentos,
algo preocupante dada à dificuldade de obtenção de alimentos no meio urbano, e o
acesso contínuo a bebidas alcóolicas. Há igualmente um número grande de idosos nos
acampamentos, devido ao interesse das famílias no acesso ou regularização das
aposentadorias. A dificuldade de locomoção no meio urbano, o preconceito racial e a
incompreensão do português tornam os senhores e senhoras hup/yuhup altamente
vulneráveis.
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No mesmo ano de 2015, face a esse difícil contexto, os Hupd’äh e os Yuhupdëh
manifestaram seu interesse para o desenvolvimento de Planos de Gestão Territorial e
Ambiental (PGTA) de suas terras tradicionais e de habitação atual. Como pôde ser
percebido nos levantamentos participativos de Problemas e Soluções possíveis, a busca
pela segurança nas incursões ao centro urbano e o intuito de fortalecimento da gestão de
seus próprios territórios com ações de etnomapeamento, etnozoneamento, controle
social em saúde, manejo de recursos faunísticos, frutíferos, pesqueiros e de caça,
melhorias no atendimento de saúde e das escolas especiais Hupd’äh foram apontados
como formas de enfrentar os problemas atuais, garantir a boa qualidade de vida conter
um processo de migração para o centro urbano, indesejado por essas comunidade, mas
que foi vivido recentemente por outros povos indígenas da região. Abaixo, alguns dos
pontos elencados pelas lideranças hup como problemas e caminhos possíveis para sua
solução.
Figura 1. Trecho de documento elaborado por lideranças hup da
comunidade de Taracuá Igarapé (SOCOT e RAMOS - FUNAI, 2015).
PAY – Problemas

NAW NI TËG – Soluções para melhorar

Cidade

Cidade

- Documentação difícil de conseguir
- Dificuldade com o Português e Tukano
- Dificuldade de receber benefícios
- Viagem para São Gabriel perigosa (perder
documentos, afogamentos)
- Dívidas com comerciantes que ficam com cartões
bancários
- Tirar a própria vida (suicídios)

- Ter associação dos Hupd’äh de Tat Dëh
(Taracuá Ig.) e Yuyudëh (Barreira Alta)
- Conseguir barco pela associação
- Ter barco que venha às comunidades para
tirar documentos e benefícios (Barco PAI)
- Presidente da associação coordenaria as
viagens cuidando das compras (reduzir bebida e
mortes)

Saúde

Saúde

-Falta de radiofonia
- Sem remédios (AIS)
- Mortalidade infantil e de adultos alta
- Suicídios
- Beber muito na cidade

- Beber na comunidade
- Não beber tanto na cidade
- Fazer solicitação para ser criado um DSEI dos
Hupd’äh
- Fortalecer os Benzimentos
- Trabalhar junto a saúde dos brancos e a saúde
dos Hupd’äh

Escola

Escola

- Falta de casa própria

- Solicitar casa de madeira com piso de cimento,
telhado de zinco e equipada com biblioteca.

- Falta de materiais escolares na língua Hup.

- Acompanhamento de pesquisadores para
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produzir materiais na língua Hup.

A permanência dessas famílias anualmente no meio urbano mesmo diante de
uma situação tão adversa pode ser vista como uma forma de resistência e ocupação
política. Segundo Bonilla e Capiberibe (2015),

Dentro desse quadro maior do embate entre economia e
política, as lutas indígenas são pelo reconhecimento e garantia de sua
vida do modo diverso como se apresenta, os quais dependem
fundamentalmente do direito à terra, tema que é o ponto fulcral em
torno do qual se mobilizam as tensões voltadas aos índios. (p.294)

Ouvindo suas demandas levantadas durante as oficinas dos PGTAs, percebe-se
suas claras reivindicações por atendimento diferenciado de saúde, por acesso a educação
específica, por acesso a bens e mercadorias. Acrescenta-se ainda à busca pela
autogestão, fortalecimento e proteção de seus territórios tradicionais. As ocupações
Hup/Yuhup colocam igualmente a questão da inexistência de espaços de acolhimento na
cidade que possibilitem a melhor qualidade de vida durante esses períodos de
permanência. Os acampamentos do chamado “Beiradão”, podem ser, portanto,
entendidos como ocupações territoriais e políticas que visam à reivindicação de direitos
básicos do cidadão, bem como a efetivação de direitos diferenciados como a saúde
indígena, a educação especial e a garantia da Terra Indígena.

3. Uma denúncia pública: Práticas abusivas e dolosas dos bancos e do
comércio locais

Diante de tal realidade, denúncias dessas situações de violações de direitos
foram feitas através de ofícios assinados por lideranças indígenas e assessores técnicos
ao Ministério Público Federal (MPF) no que diz respeito à atenção à saúde e às práticas
perversas de bancos e do comércio. Nesse tópico, descreve-se brevemente o processo
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dessa denúncia e algumas medidas tomadas pelo MPF. A veridicidade dos fatos pôde
ser constatada a partir de arquivos sonoros e visuais, cartas escritas pelas vítimas, por
extratos bancários e documentos expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e pela FUNAI.
Partindo

das

queixas

constantes

dos

Hupd’äh

e

Yuhupdëh,

e

do

acompanhamento por lideranças desses povos, assessores técnicos e indigenistas nas
interações dos correntistas e compradores hup e yuhup com os bancos e comércio local
foi realizado

um processo

de

mobilização

e

diagnóstico

colaborativos

e

interinstitucionais. O levantamento realizado pela FUNAI, FOIRN e Coletivo de Apoio
à Causa-Hup/Yuhup para subsidiar a denúncia contra agências bancárias e comerciantes
locais apontou que os abusos e práticas dolosas das instituições financeiras e de
comércio locais visam a explorar não apenas pessoas dessas etnias, mas também
cidadãos indígenas em situação de grande vulnerabilidade social e com crescente risco à
sua segurança alimentar e à vida. No que diz respeito ao comércio local, verificou-se a
reedição da “escravidão por caderneta”, através da retenção de cartões bancários,
incentivos ao consumo de bebidas alcoólicas para contração de dívidas, estabelecimento
de juros impagáveis que criam uma relação perversa de dependência e exploração.
Desrespeitando resoluções importantes do Banco Central3, instituições privadas
e autarquias federais, como o Bradesco e a Caixa Econômica Federal lesam os cidadãos
indígenas de povos de recente contato. Cientes da pouca fluência na língua portuguesa,
da existência de poucas pessoas alfabetizadas e do pouco conhecimento das práticas
monetárias e financeiras, e da situação de vulnerabilidade social dessas populações, as
agências celebram contratos com os correntistas Hupd’äh e Yuhupdëh sem garantir a
real compreensão equitativa dos termos mediante práticas especiais e diferenciadas.
Sem domínio da língua portuguesa, da leitura e escrita e sem conhecimento sobre o
sistema financeiro, os cidadãos indígenas contraem dívidas aceitando empréstimos
consignados, cheques especiais e demais formas de endividamento oferecidas pelas
agências bancárias que não se preocupam nem com o sigilo nem com a real
compreensão dos termos de contratos pelos correntistas indígenas.

3

Como, por exemplo a Resolução N°2878 onde, em seu artigo 1°, estabelece-se que as instituições financeiras, na
contratação de operações e na prestação de serviços a clientes, devem zelar pela “transparência nas relações
contratuais, preservando os clientes e o público usuário de práticas não equitativas, mediante prévio e integral
conhecimento das cláusulas contratuais, evidenciando-se, inclusive, os dispositivos que imputem responsabilidades e
penalidades”(26 de julho de 2001).
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Em meio às adversidades do meio urbano, muitas famílias vêm-se obrigadas a
deixar seus cartões bancários com comerciantes locais para obter alimentos e
mercadorias. Com os cartões e senhas, os comerciantes retiram a maior parte da entrada
de dinheiro para que os Hupd’äh e Yuhupdëh paguem supostas dívidas e juros. Em
muitos casos foram relatadas ameaças à integridade física feitas por tais comerciantes.
A retenção dos cartões, os juros e dívidas anotadas em cadernetas e a coerção física vão
estabelecendo os contornos de uma forma análoga à escravidão.
Após o encaminhamento, articulações foram feitas com um deputado federal e
importantes juristas militantes da causa dos direitos humanos que realizaram
importantes interlocuções com o procurador geral da república, no sentido de garantir o
andamento do processo. No momento, um analista pericial antropólogo do MPF-AM
realiza um levantamento para orientar as ações da procuradoria para evitar que as
situações degradantes experiências pelos Hupd’äh, Yuhupdëh e outros povos indígenas
continuem a ocorrer, bem como a indicar reestruturações no modelo de distribuição de
benefícios sociais.

Considerações finais

De certo, os povos Hupd’äh e Yuhupdëh estão sendo incluídos pelo Estado de
modo desarticulado e contraditório como consumidores nas economias locais. Vêm
buscando também cada vez mais o acesso a documentos básicos do cidadão como
Certidões de Nascimento, Registros Gerais, CPF, Cartões de Vacinação, dentre outros.
Somada à desarticulação dos diferentes níveis e instituições governamentais, encontrase a inobservância de procedimentos de “escuta”, processos de consulta que permitam
que lideranças indígenas e suas instâncias representativas sejam ouvidas e efetivamente
tomadas como sujeitos nesse processo de implementação de políticas públicas. De
acordo com Martins (2014):

[…] é evidente, na ausência expressa e direta das instituições
do Estado, o domínio do poder pessoal e a ação de forças repressivas
do privado se sobrepondo ao que é público e ao poder público, até
mesmo pela sujeição dos agentes da lei aos ditames dos potentados
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locais. Portanto, um comprometimento radical de qualquer
possibilidade de democracia, direito, liberdade e ordem. Não só a
lugar privilegiado da violência privada, mas é também, em
decorrência, o lugar privilegiado de regeneração até mesmo de
relações escravistas de trabalho. […] (MARTINS, 2014, p. 33).

A inexistência de uma implementação específica dessas políticas que leve em
conta suas diferentes realidades, seus direitos como cidadãos indígenas, suas instâncias
de representação política e o controle social vêm gerando graves violações de direitos
sociais específicos e humanos. De modo complexo, verifica-se que tal inclusão
representa simultaneamente a exclusão do direito à terra, já que começa a ocorrer a
intensificação do êxodo populacional das Terras Indígenas, a reedição de práticas
análogas à escravidão combinadas a abusos do sistema financeiro e do comércio local.
Somam-se a isso as dificuldades no acesso à justiça em situações em que esses cidadãos
são vítimas de roubo, extorsão e ameaças de morte. Nesse sentido, o fomento a grupos
de trabalho interinstitucionais que promovam a discussão sobre as dimensões
complementares, contraditórias e/ou conflitantes envolvidas na efetivação desses dois
universos de direitos, sociais e indígenas, e sobre as práticas de instituições como a
FUNAI, MPF, MDS nesse contexto parece ser algo urgente.
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CASO USINA DE BELO MONTE E A PROTEÇÃO DE GRUPOS INDÍGENAS: A
APLICABILIDADE DA CONSULTA PRÉVIA DA CONVENÇÃO 169 DA OIT1

Lucymara Ursola Turesso Zavolski2
Bárbara da Cunha Salomão de Abreu3

RESUMO
O presente artigo tem como escopo demonstrar que a violação da consulta prévia dos povos
indígenas, especificamente no caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, pelo Estado
Brasileiro, está em completo descompasso com os parâmetros estabelecidos pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos e pela Convenção nº 169 da OIT. Desse modo,
analisa-se, inicialmente, o direito ao desenvolvimento, previsto pela Declaração sobre o
Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986, o qual é considerado como direito
humano inalienável, e sua vinculação com a proteção destinada às comunidades
tradicionais. A partir disso objetiva-se uma construção crítica acerca da perspectiva
„desenvolvimentista‟, muitas vezes adotada pelos países que rechaçam a concepção de
desenvolvimento em uma perspectiva integral, o que abarcaria o desenvolvimento das
comunidades tradicionais, conforme os parâmetros internacionais. Após, examina-se a
incorporação no ordenamento jurídico brasileiro da Convenção nº 169 da OIT, bem como os
principais aspectos que devem ser adotados pelos Estados signatários para buscar a
efetividade do referido instrumento. Por conseguinte, analisam-se julgados da Corte
Interamericana de Direitos Humanos com a finalidade de perquirir a relevância, no âmbito de
proteção dos direitos humanos no Sistema Interamericano, da observância da consulta
prévia para a proteção dos interesses dos povos indígenas. Assim, por meio dessas
reflexões, pretende-se abordar as diversas violações ocasionadas às comunidades
tradicionais a partir da construção da Usina Belo Monte, tanto em relação ao
posicionamento do Estado brasileiro em face dos órgãos internacionais de proteção, quanto
sobre a responsabilidade de empresas privadas no prosseguimento e financiamento das
obras.

1

Artigo apresentado durante o 9° Encontro Anual da ANDHEP, realizado na cidade de Vitória/ES, durante os
dias 23, 24 e 25 de maio de 2016, através de comunicação oral junto ao Grupo de Trabalho 25 – Povos
Indígenas e Violações de Direitos.
2
Advogada. Bacharel em Direito pelo Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA. Membro do grupo de
pesquisa “A Proteção dos Direitos Humanos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos – preparação para
julgamentos simulados”, do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, com coordenação da Prof.ª Msc.
Heloisa Fernandes Câmara. E-mail: lucymaraturesso@gmail.com.
3
Graduanda em Direito pelo Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA e bolsista do grupo de pesquisa “A
Proteção dos Direitos Humanos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos – preparação para julgamentos
simulados”, do Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, com coordenação da Prof.ª Msc. Heloisa
Fernandes Câmara. E-mail: barbaraa_bah@hotmail.com.
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1 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Um

dos

primeiros

registos

no

âmbito

internacional

sobre

o

direito

ao

desenvolvimento consta no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de
19484. Entretanto, atribui-se à Keba Mbaye5 a defesa da ideia do direito ao desenvolvimento
como um direito humano no ano de 19726.
Nos anos de 1977 e 1979, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas fez
referência à existência do direito ao desenvolvimento como uma prerrogativa dos Estados e
dos indivíduos. Entretanto, o conceito desse direito era vago, o que levou a Assembléia
Geral da Organização das Nações Unidas adotar, em 1986, a Declaração do Direito ao
Desenvolvimento7.
Neste instrumento, o artigo 1º consagra, em primeiro plano, o direito ao
desenvolvimento como direito humano inalienável8, o que não permite, consequentemente,
qualquer espécie de negociação. Em segundo, conforme análise de Arjun Segunpta,
estabelece um processo de “desenvolvimento econômico, social, cultural e político” por meio
do qual “todos os direitos humanos e liberdades fundamentais podem ser plenamente
realizados”9.
Constata-se, portanto, que o núcleo essencial da Declaração no processo de
desenvolvimento é o ser humano, na medida em que afasta a ideia vinculada entre o
desenvolvimento e crescimento econômico e, em contrapartida, contempla um processo
complexo em que a ideia de desenvolvimento exige a garantia e realização de todos dos
direitos humanos10.
Embora a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento não tenha previsão de
sanção aos países que descumprirem seus termos, ainda assim não perde sua importância,
vez que estabeleceu princípios normativos para implementação do processo de
desenvolvimento, bem como cristalizou a dimensão coletiva, individual, internacional e
interna deste direito11.

4

Presente no preâmbulo da DUDH de 1948, a saber: “Considerando ser essencial promover o desenvolvimento
de relações amistosas entre as nações; Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta
da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de
direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida
em uma liberdade mais ampla”.
5
Renomado jurista senegalês. Foi presidente da Suprema Corte do Senegal e membro da Corte Internacional de
Justiça (1982-1991).
6
FEITOSA, Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer. FRANCO, Fernanda Cristina de Oliveira. O direito humano
ao desenvolvimento: trajetória teórica de afirmação e desafios de implementação.p. 2.
7
Resolução 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 1986
8
Resolução 37/199/18/1982 da Assembleia Geral das Nações Unidas.
9
SENGUPTA, Arjun. O direito ao desenvolvimento como um direito humano. 2002. p. 3.
10
SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito ao desenvolvimento como direito humano: implicações decorrentes
desta identificação. p. 5
11
Ibid., p. 4.
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Quanto à diferença terminológica existente entre o direito do desenvolvimento e
direito ao desenvolvimento, Augusto Cançado Trindade esclarece que o primeiro refere-se
ao surgimento de “um sistema normativo internacional objetivo a regular as relações entre
Estados juridicamente iguais mas economicamente desiguais”12 a fim de diminuir o
desequilíbrio econômico existente entre os Estados; enquanto que o segundo foi inspirado
na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, o qual pode ser considerado como
“direito humano subjetivo, englobando exigências da pessoa humana e dos povos que
devem ser respeitadas”13.
Nessa ordem de ideias, Robério Nunes dos Anjos Filho assinala que enquanto o
direito internacional do desenvolvimento é finalista14, o direito ao desenvolvimento é um
“direito humano que busca proteger exigências e liberdades das pessoas e dos povos” 15. No
entanto, vale ressaltar que ambos se vinculam, vez que foi através dos instrumentos
jurídicos do primeiro que foi possível construir, progressivamente, a consciência do direito
ao desenvolvimento16.
É preciso ter em mente que diante da pluralidade cultural existente, não é possível
conceber apenas um único modelo de desenvolvimento. Nesse contexto, com base em um
desenvolvimento alternativo17, o qual é inspirado em valores como igualdade e cidadania,
surgiram modelos específicos para atender as minorias étnicas, em especial, as
comunidades indígenas18.
Nesse aspecto, em relação aos povos indígenas, temos a concepção do
etnodesenvolvimento19, consagrado como direito inalienável dos povos indígenas pela

12

Nessa perspectiva, Robério Nunes dos Anjos Filho complementa que: “O direito internacional do
desenvolvimento, por objetivar atender reivindicações dos países subdesenvolvidos, dotando-lhes de melhores
condições de desenvolvimento, busca regular as relações entre Estados – sendo, portanto, interestatal – para
redistribuir de forma mais equânime e justa os recursos da economia no âmbito internacional. Há um claro
entendimento de que os países subdesenvolvidos têm uma espécie de hipossuficiência, e que portanto merecem
tratamento diferenciado, com base em princípios de solidariedade, de maneira a reduzir as diferenças
econômicas” FILHO ANJOS, Robério. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. São
Paulo, 2009. p. 60.
13
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio-ambiente: paralelo dos sistemas de
proteção internacional. Sergio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1993. p. 175.
14
Uma vez que busca superar a desigualdade de desenvolvimento econômico entre os Estados. Op. cit. p. 66.
15
FILHO ANJOS, Robério. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no Brasil. São Paulo,
2009. p. 69.
16
FILHO ANJOS, loc. cit.
17
O modelo de desenvolvimento alternativo se diferencia da concepção tradicional porque adotou o modelo de
desenvolvimento de base, isto é, aquele que é realizado de baixo para cima (bottom-up development), conferindo
aos sujeitos coletivos das comunidades vulneráveis o poder decisório, as quais passaram a ser consideradas
como sujeitos do desenvolvimento. Id., 2009, p. 295.
18
FILHO ANJOS, loc. cit.
19
O entodesenvolvimento, um modelo de desenvolvimento alternativo, “é um processo dinâmico e criativo que
libera energias coletivas para o desenvolvimento das minorias, pois considera as suas peculiaridades ao incluir o
fator étnico nas questões desenvolvimentistas, contrapondo-se assim frontalmente ao modelo clássico de
desenvolvimento, que busca ou resulta em etnocídio, entendendo-se este como uma política de destruição da
identidade cultural de um grupo étnico. Na percepção de Stavenhagen, portanto, o etnodesenvolvimento
preserva o elemento diferenciador do grupo indígena, ou seja, a sua etnicidade. De fato, o desenvolvimento,
especialmente quando entendido no seu conceito estreito de crescimento econômico e industrialização, tem
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Declaração da Costa Rica sobre Etnocídio e Etnodesenvolvimento20 na América Latina,
adotada em 1981, o qual possibilita às comunidades a participação, como sujeitos ativos, do
processo do direito ao desenvolvimento.
Para Robério Nunes dos Anjos Filho, o etnodesenvolvimento deve “incluir
necessariamente um diálogo sobre o significado do que seja desenvolvimento”21, tendo em
vista que as culturas são relativas e, portanto, deve ser conferido às comunidades indígenas
o direito de pensar desenvolvimento do seu próprio modo22.
O elemento base para o etnodesenvolvimento é a necessidade de diálogo entre as
partes envolvidas, com vistas a “solidificar a aceitação da visão indígena de
desenvolvimento” e, também, para “guiar as políticas públicas que digam respeito ao
desenvolvimento indígena”23.
A partir dessas considerações, verifica-se que a Declaração das Nações Unidas
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada pela Assembleia Geral em 13 de setembro
de 2007, foi um marco inicial, no cenário internacional, para assegurar o direito ao
desenvolvimento aos povos indígenas, vez que a Declaração representa um compromisso
assumido pela Nações Unidas e pelos seus Estados-membros para promover e proteger os
direitos humanos de modo não discriminatório, conforme apontamento de James Anaya24.
No entanto, o principal instrumento no direito internacional que reconhece os direitos
coletivos dos povos indígenas é representado pela Convenção 169 da OIT, adotada em 27
de junho de 1989, na 76ª Conferência Internacional do Trabalho, a qual estabelece direitos
que possuem um vínculo direto com o direito ao desenvolvimento dos povos, o que será
abordado adiante.

2 A CONVENÇÃO 169 DA OIT

A Convenção nº 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da
OIT foi adotada em 27 de junho de 1989 e surgiu diante da necessidade de substituição da

sido historicamente um processo homogeneizante, que conduz à desaculturação, acabando com as diferenças
culturais e promovendo o etnocídio”. Ibid., 2009, p. 296.
20
A Declaração define o etnodesenvolvimento como: “a ampliação e consolidação das esferas da cultura própria,
mediante o fortalecimento da capacidade autônoma de decisão de uma sociedade culturalmente diferenciada
para guiar seu próprio desenvolvimento e exercício da autodeterminação, qualquer que seja o nível que
considere, e implica uma organização equitativa e própria do poder. Isto significa que o grupo étnico é uma
unidade político-administrativa com autoridade sobre seu próprio território e capacidade de decisão no âmbito
que constituem seu projeto de desenvolvimento dentro de um processo de crescente autonomia e autogestão”.
21
Idem, p. 297.
22
Idem, p. 298-299.
23
Idem, p. 303.
24
ANAYA, James. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
liberdades fundamentales de los indígenas. A/HRC/9/9, 11 de agosto de 2008.§41.

16

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

Convenção nº 107, de 1957, a qual foi contestada pelos povos indígenas por utilizar
tendências integracionistas e paternalistas25.
Com a análise dos termos utilizados na nova Convenção, constata-se que o intuito
maior é assegurar igualdade aos povos indígenas e tribais para que estes tenham acesso
ao pleno exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais, como, por exemplo, o
acesso à justiça, direito à autodeterminação e à propriedade coletiva26.
Frisa-se que os Estados que ratificaram a Convenção assumem o compromisso de
adequar tanto a legislação interna quanto práticas nacionais aos termos e disposições
constantes na Convenção27. Em caso de descumprimento, a Convenção prevê mecanismos
de informação e monitoramento que é realizado pelo comitê específico da OIT.
Assim sendo, verifica-se que no plano do ordenamento jurídico brasileiro, a
Convenção foi incorporada por meio do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002
e pelo Decreto Presidencial nº 5.051 de 19 de abril de 2004. Assim, considerando que a
Convenção foi incorporada antes da promulgação da emenda constitucional nº 45/2004,
aquela possui hierarquia supralegal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
No que concerne à aplicação e interpretação das disposições da Convenção, esta
deve ser respaldada nos conceitos básicos utilizados pelo referido instrumento, quais sejam:
(i) a definição de consulta e participação dos povos interessados; (ii) o direito dessas
comunidades em definir e priorizar medidas de desenvolvimento que não afetem a terra que
ocupam, suas instituições, crenças e o modo de subsistência28.
Nota-se que o referido instrumento adotou, de modo inovador, a autoidentidade 29
indígena ou tribal30 como critério subjetivo para definição dos povos sujeitos31 da
Convenção. Tal definição é de suma relevância na medida em que a identidade de um povo
indígena ou tribal não poderá ser negada pelo Estado32.

25

OIT. Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT. Brasília:
OIT, 2011. p. 7.
26
Idem, p. 9.
27
Idem, p. 10.
28
Idem, p. 8.
29
A Convenção nº 169 foi o primeiro instrumento internacional que reconheceu a autoidentidade dos povos
indígenas ou tribais como um critério fundamental.
30
Importante ressaltar que povos nômades ou itinerantes são objeto de proteção da Convenção, vez que há o
reconhecimento do direito aos recursos naturais e das terras que ocupam. Idem, p. 9.
31
Consoante dispõe o artigo 1º da Convenção, esta é aplicável: (i) aos povos tribais em países independentes
cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros segmentos da comunidade nacional e
cuja situação seja regida, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por uma legislação
ou regulações especiais; (ii) povos em países independentes considerados indígenas pelo fato de descenderem
de populações que viviam no país ou região geográfica na qual o país estava inserido no momento da sua
conquista ou colonização ou do estabelecimento de suas fronteiras atuais e que, independente de sua condição
jurídica, mantêm algumas de suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou todas elas.
32
OIT. Convenção nº 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT. Brasília:
OIT, 2011. p. 8.
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Em termos gerais, a Convenção tem como propósito o respeito pela identidade dos
povos indígenas ou tribais interessados, bem como facilitar participação e a consulta dos
povos quando envolver decisões que estejam relacionadas ao desenvolvimento33.
Não obstante, verifica-se que a Convenção não tem como base o reconhecimento de
direitos substantivos, na medida em que esta é voltada aos procedimentos que os Estados
devem cumprir em relação aos povos indígenas34.
Em relação à sua interpretação, os travaux préparatoires e os informes da Comissão
da OIT, são indispensáveis para compreender tanto a linguagem adotada quanto o conteúdo
da Convenção35.
No âmbito do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, vale destacar que a
Corte Interamericana de Direitos Humanos utiliza a Convenção nº 169, como fonte
interpretativa do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, consoante se
depreende da sentença do Caso Comunidade Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguai.
No mesmo sentido, a Convenção é reputada como o instrumento internacional de
direitos humanos específico mais relevante para os direitos dos indígenas, conforme o
entendimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)36.

3 CONSULTA PRÉVIA

A consulta prévia, prevista tanto pela Convenção nº 169 da OIT como pela
Declaração Universal das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas37, pode ser
considerada como um mecanismo democrático38 a fim de garantir aos povos indígenas o
respeito ao direito à autodeterminação39, tendo em vista que a partir desse meio a
comunidade poderá participar ativamente sobre o processo de adoção de decisões quanto à
implementação de medidas legislativas ou administrativas que possam os afetar
diretamente.
A obrigação do Estado em garantir do direito à consulta prévia consubstancia-se no
direito dos povos indígenas à propriedade comunal que está diretamente interligada à
33

MACKAY, Fergus. Uma guia para los derechos de los pueblos indígenas em la organización
internacional del trabajo. 2002. p. 11.
34
Idem, p. 11.
35
Idem, p. 12.
36
CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay. Doc.
OEA/Ser./L/VII.110, Doc. 52, 9 de marzo de 2001, Capítulo IX, párr. 12.
37
Artigo 19. Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de
suas instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e informado antes de adotar e
aplicar medidas legislativas e administrativas que os afetem.
38
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El derecho a la consulta: uma mirada crítica desde los
pueblos indígenas. San José, C. R.: IIDH, 2016.
39
OLIVEIRA, Rodrigo Magalhães de. Aleixo, Mariah Torres. Convenção 169 da OIT em disputa: consulta
prévia, pensamento descolonial e autodeterminação dos povos indígenas.
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identidade cultural40, os quais devem ser garantidos em uma sociedade pluralista,
multicultural e democrática41.
Impede registrar que para realização da consulta prévia não existe um modelo
formal, pois este procedimento deve ser flexível com a finalidade de abarcar as
circunstâncias específicas de cada caso. Entretanto, é possível estabelecer critérios que
devem ser seguidos, a saber: (i) caráter prévio da consulta prévia; (ii) a mera informação
não esgota o processo de consulta; (iii) deve ser realizada de acordo com a boa-fé; (iv) deve
ser adequada e com representatividade das comunidades indígenas atingidas; (v) deve ser
sistemática e transparente; (vi) o processo de consulta busca o entendimento mútuo e o
consenso para tomada de decisões42.
No entendimento de James Anaya, o Estado tem o dever de realizar uma consulta
livre, prévia e informada sempre quando os povos indígenas possam ser afetados pelas
medidas, assim sendo:

“[...] El deber de celebrar consultas se aplica siempre que una decisión
legislativa o administrativa pueda afectar a los pueblos indígenas en modos
no percibidos por la población general del Estado, y en tales casos el deber
se aplica en relación con los pueblos indígenas que se ven particularmente
afectados y respecto de esos intereses particulares. El deber de celebrar
consultas no solo se aplica cuando la medida propuesta se refiere a
derechos sustantivos ya reconocidos en el derecho interno, como los
43
derechos relativos a las tierras” .

Quanto ao efeito jurídico da consulta prévia, a Convenção nº 169 da OIT contém um
texto híbrido44 e, assim sendo, não esclarece se a aprovação pela da comunidade indígena
seria indispensável à execução do projeto que levou à realização da consulta45.
No entanto, a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas de
2007, embora não seja dotada de juridicidade por pertencer ao soft law, adotou posição
mais garantista que a própria convenção da OIT, na medida em que elenca as situações em
que o consentimento dos povos indígenas é essencial, quais sejam: (i) remoção dos povos
40

Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de
27 de junio de 2012. Serie C No. 245. §159.
41
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El derecho a la consulta: uma mirada crítica desde los
pueblos indígenas. San José, C. R.: IIDH, 2016. p. 103.
42
Idem, p. 15.
43
ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de
julio de 2009, párrs. 62‐63.
44
Diversas divergências levaram a OIT adotar um texto híbrido da Convenção nº 169 da OIT na medida em que
não houve distinção clara sobre os impactos de uma simples participação (consulta) e controle efetivo
(consentimento). OLIVEIRA, Rodrigo Magalhães de. Aleixo, Mariah Torres. Convenção 169 da OIT em disputa:
consulta prévia, pensamento descolonial e autodeterminação dos povos indígenas.
45
A OIT, no ano de 2003, se posicionou no seguinte sentido: “El Convenio especifica que no debe tomarse
ninguna medida contraria al deseo de los pueblos indígenas y tribales, pero esto no significa que en caso de
desacuerdo nada puedan hacer”.
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indígenas46; (ii) privação de bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais47; (iii) privação
do território e dos recursos por meio de confisco, tomada, ocupação, utilização ou dano48;
(iv) projeto que afete as terras, territórios ou outros recursos, principalmente aqueles
envolvidos com desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais,
hídricos49.
No mesmo sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já consolidou seu
entendimento no caso Saramaka vs. Suriname no seguinte sentido:

[l]a Corte coincide con el Estado y además considera que, adicionalmente a
la consulta que se requiere siempre que haya un plan de desarrollo o
inversión dentro del territorio tradicional Saramaka, la salvaguarda de
participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de
desarrollo o inversión que puedan tener un impacto profundo en los
derechos de propiedad de los miembros del pueblo Saramaka a gran parte
de su territorio, debe entenderse como requiriendo adicionalmente la
obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo
50
Saramaka, según sus costumbres y tradiciones

Contudo, no cenário nacional a situação é contrária às normas internacionais. No
ano de 2013, no julgamento de Embargos de Declaração na Petição nº 3388 RR (caso
conhecido como Raposa Serra do Sol), o Ministro Luís Roberto Barroso sustentou que:

“Os índios devem ser ouvidos e seus interesses devem ser honesta e
seriamente considerados. Disso não se extrai, porém, que a deliberação
tomada, ao final, só possa valer se contar com a sua aquiescência. Em uma
democracia, as divergências são normais e esperadas. Nenhum indivíduo
ou grupo social tem o direito subjetivo de determinar sozinho a decisão do
Estado. Não é esse tipo de prerrogativa que a Constituição atribuiu aos
índios”.

46

Artigo 10. Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou territórios. Nenhum traslado se
realizará sem o consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas interessados e sem um acordo
prévio sobre uma indenização justa e eqüitativa e, sempre que possível, com a opção do regresso.
47
Art. 11.2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de mecanismos eficazes, que poderão incluir a
restituição, estabelecidos conjuntamente com os povos indígenas, em relação aos bens culturais, intelectuais,
religiosos e espirituais de que tenham sido privados sem o seu consentimento livre, prévio e informado, ou em
violação às suas leis, tradições e costumes.
48
Art. 28. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios que podem incluir a restituição ou, quando isso
não for possível, uma indenização justa, imparcial e eqüitativa, pelas terras, territórios e recursos que possuíam
tradicionalmente ou de outra forma ocupavam ou utilizavam, e que tenham sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados ou danificados sem seu consentimento livre, prévio e informado.
49
Art. 32.2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boafé com os povos indígenas interessados, por
meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes de
aprovar qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao
desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.
50
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007.
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E, infelizmente, esse é o posicionamento adotado pelos agentes estatais que
buscam, a qualquer custo, assegurar uma falsa “viabilidade” dos grandes
empreendimentos51. No caso da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no ano de 2012 a
Advocacia Geral da União (AGU) publicou a Portaria nº 303/2012 52 a qual dispõe
que

quando

determinados

empreendimentos

forem

considerados

como

“estratégicos” pelo Ministério da Defesa e o Conselho Nacional, como, por exemplo,
construção de hidrelétricas e estradas, estas obras poderão ser realizadas
independentemente de consulta aos povos indígenas afetados.

3.1 JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
SOBRE CONSULTA PRÉVIA

A Corte Interamericana de Direitos Humanos exerce papel fundamental no âmbito do
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, posto a sua competência de caráter
contencioso e consultivo perante os Estados que ratificaram a Convenção Americana de
Direitos Humanos.
Assim sendo, a Corte teve a oportunidade de apreciar a aplicação da consulta prévia
em diversos casos contenciosos que foram apresentados pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos. Dentre tantos, a presente análise da jurisprudência da Corte terá como
base dois casos paradigmáticos, a saber: Saramaka vs. Suriname e Povo Indígena Kichwa
de Sarayaku vs. Equador.
De início, destaca-se que a Corte já estabeleceu que a obrigação de consultar os
povos indígenas, está diretamente relacionada com a obrigação geral de garantir o livre e
pleno exercício dos direitos reconhecidos na Convenção Americana no artigo 1.1. Assim
sendo, o Estado tem o dever de organizar adequadamente a estrutura governamental, isto
inclui as instituições e a legislação interna, com intuito de garantir que a consulta possa ser
realizada de acordo com as normas internacionais53.

51

“Em seminário no início de março que debateu a regulamentação, o ministro-chefe da Secretaria Geral da

Presidência, Gilberto Carvalho, disse que o direito à consulta prévia não pode inviabilizar grandes
empreendimentos. "Nós precisamos das estradas, das hidrelétricas. Não vamos sonhar com um país idílico e
romantizado

em

que

nada

disso

seria

necessário",

afirmou”.

Disponível

em:

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/04/120424_indios_consulta_jf_ac.shtml>. Acesso em 26 abril
2016.
52
Esta Portaria está vigente, conforme Nota nº 00023/2015/DEPCONSU/PGF/AGU de 23 de abril de 2015.
53
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de
27 de junio de 2012. Serie C No. 245. §166.
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Para que ocorra a participação efetiva dos povos indígenas no procedimento de
consulta prévia, o Estado está obrigado a seguir as seguintes diretrizes essenciais: (i) a
comunidade deve ser consultada de maneira ativa e informada; (ii) seguir os costumes e
tradições54; (iii) deve ser realizada de boa-fé; (iv) procedimentos culturalmente adequados;
(v) devem ter como fim chegar a um acordo; (vi) deve ser realizada desde as primeiras
etapas, a fim a comunidade indígena interessada possa participar e influenciar,
efetivamente, no processo de decisão; (vii) assegurar o conhecimento do povo indígena dos
benefícios e riscos para avaliar se aceita ou não o projeto; (viii) adotar métodos tradicionais
do povo para tomada de decisões55.
Quanto à dimensão da consulta, esta deve ser prévia, isto significa que deve ser
realizada antes da realização de qualquer medida do projeto que possa afetar as
comunidades, incluindo, ainda, as medidas legislativas. Nesse sentido, foi a decisão da
Corte:

Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinar
una reclamación en que se alegaba el incumplimiento por Colombia del
Convenio Nº 169 de la OIT, que el requisito de consulta previa implica que
ésta debe llevarse a cabo antes de tomar la medida o realizar el proyecto
que sea susceptible de afectar a las comunidades, incluyendo medidas
legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes
posible en el proceso238. Cuando se trate de consulta previa a la adopción
de una medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser consultados
previamente en todas las fases del proceso de producción normativa, y
56
dichas consultas no deben ser restringidas a propuestas

Deve-se registrar que a consulta não é tão somente um procedimento formal, vez
que seu objetivo principal é ser um instrumento de efetiva participação com base no diálogo
entre as partes com observância do princípio da confiança e do respeito mútuo, a fim de que
seja possível alcançar um consenso entre as partes.
Com isso em mente, o processo da consulta prévia deve ser pautado na boa-fé57, o
que exige que o Estado ou terceiros não pratiquem qualquer ato de coerção, bem como não
é admissível práticas que busquem a desintegração das comunidades afetadas58.
As comunidades indígenas devem ser consultadas através de procedimentos
culturalmente adequados às suas próprias tradições, bem como devem ter acesso ao pleno
54

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, § 131.
55
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de
27 de junio de 2012. Serie C No. 245. §167, §177.
56
Idem. § 181.
57
Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, § 133.
58
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de
27 de junio de 2012. Serie C No. 245. §185 §186.
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conhecimento dos possíveis riscos ambientais que o plano pode ocasionar. Para a Corte, o
dever de informação requer que o Estado forneça informações, o que implica em uma
comunicação constante com os agentes envolvidos59.
Este dever está diretamente relacionado com a obrigação de efetuar estudos de
impacto ambiental, em cooperação com a comunidade indígena interessada, com o intuito
de avaliar os impactos do projeto na esfera social, espiritual, cultural e ambiental. Mas vale
ressaltar que este estudo deve ser realizado em conformidade com as normas
internacionais que preceituam: em primeiro lugar, a informação do povo indígena
interessado sobre o impacto do projeto em seu território; segundo, o respeito pela tradição e
cultura dos povos indígenas.
Por fim, registra-se que a responsabilidade de realizar o procedimento da consulta
prévia é do Estado e não pode ser delegada para terceiros ou empresas privadas60, muito
menos com a empresa interessada na exploração dos recursos no território da comunidade
sujeita a consulta.
Com isso em mente, após essa breve análise do direito ao etnodesenvolvimento e do
direito à consulta prévia, cabe demonstrar as consequências devastadoras ocasionadas
pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte em detrimento das comunidades
tradicionais.

4 A CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE E AS COMUNIDADES INDÍGENAS

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte representa uma grande controvérsia para os
instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos: de um lado encontramos o
discurso desenvolvimentista, representado pelos interesses econômicos do Estado
Brasileiro e de grandes empreiteiras que se beneficiaram economicamente com a „grande‟
construção na segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal
59

Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, §. 133.
60
“[f]recuentemente las cuestiones que deben consultarse surgen cuando los gobiernos otorgan concesiones a
empresas privadas para extraer recursos naturales, construir presas o realizar otros proyectos de desarrollo en
tierras indígenas o en sus inmediaciones. A este respecto, el propio Estado tiene la responsabilidad de realizar o
garantizar que se realicen debidamente consultas, incluso cuando, en la práctica, es una empresa privada la que
promueve o realiza las actividades que pueden afectar los derechos y las tierras de los pueblos indígenas. De
conformidad con principios bien fundados de derecho internacional, el deber del Estado de proteger los derechos
humanos de los pueblos indígenas, incluido su deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas
interesados antes de realizar las actividades que los afecten, no es un deber que pueda eludirse delegándolo a
una empresa privada u otra entidad. ONU – Consejo de Derechos Humanos – Informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James anaya.
Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párrs. 54‐55, 72.
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e de outro encontramos as populações indígenas do Alto Xingu que foram afetadas pela
obra, sofrendo com diversas violações de direitos humanos.
Nesta senda, diversos estudos foram apresentados acerca dos impactos ambientais
e as consequências negativas para a comunidade indígena da região, em razão,
principalmente, do desvio do curso do Rio Xingu que afetaria diretamente a disponibilidade
da água nas suas terras pela construção da hidrelétrica, sendo a principal preocupação o
vínculo especial dessa população tradicional com a propriedade e a utilização dos recursos
naturais, essenciais para a sobrevivência e a identidade cultural indígena que estariam
radicalmente afetados pela obra.
A exemplo disso a Comissão de Assuntos Indígenas da ABA emitiu em 2009 uma
nota pública sobre a Hidrelétrica de Belo Monte em que alertou “a opinião pública e as
autoridades máximas do governo brasileiro para a precipitação com que tem sido conduzida
a aprovação do projeto, dentro de uma estratégia equivocada e que não dá a devida
atenção aos dispositivos legais”61.
Nesta manifestação ainda reforçaram três aspectos fundamentais em relação às
obras da Hidrelétrica62:

1.estudos realizados por uma Comissão de Especialistas alertavam que os
impactos sobre os povos indígenas da região não se limitavam de maneira
alguma à chamada “área diretamente afetada”, mas iriam atingir seriamente
os recursos ambientais e as condições de vida e bem-estar de outras terras
indígenas, situadas fora daquela faixa estrita. Nas terras indígenas
Paquiçamba, Arara da Volta Grande/Maia, Juruna Km 17, Apyterewa,
Araweté, Koatinemo, Kararaô, Arara, Cachoeira Seca e Trincheira Bacajá
habitam diversas coletividades cujos modos de vida e culturas poderão
receber impactos negativos, sem mencionar os indígenas que estão nas
cidades e o registro também da presença de índios isolados. Até aquele
momento – e pior, até hoje! – sequer tais impactos foram adequadamente
dimensionados.

2. estudos técnicos conduzidos por especialistas contratados e pela própria
Funai resultaram em um parecer que atrelava a viabilidade da obra ao
cumprimento, entre outras, de três condicionantes básicas: a) definição de
uma vazão mínima (“hidrograma ecológico”) que garanta a sobrevivência
dos peixes e quelônios e a navegabilidade das embarcações dos povos
indígenas que ali vivem; 2) que sejam apresentados estudos sobre os
impactos previstos no rio Bacajá, à beirado qual vive o povo Xikrin, que
possivelmente sofrerá graves alterações (que deveriam ser mais bem
analisadas); 3) que sejam estabelecidas garantias efetivas de que os
impactos decorrentes da pressão antrópica sobre as terras indígenas serão
devidamente controlados.

61

Oliveira, João Pacheco de; Cohn, Clarice (Orgs.). Belo Monte e a questão indígena. Brasília – DF: ABA,
2014. p. 15
62
Idem, p. 15.
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3. segundo o Parecer Técnico no 21/CMAM/CGPIMA/FUNAI – Análise do
Componente Indígena dos Estudos de Impacto Ambiental, de 30 de
setembro de 2009, serão atraídas para a região pelo menos 96 mil pessoas,
o que agravará em muito a pressão sobre os recursos naturais das Terras
Indígenas (TIs), os quais, diga-se de passagem, já são críticos na região por
conta de outras obras previstas, como a pavimentação da Transamazônica
BR-163 e a construção da linha de transmissão de Tucuruí a Jurupari. O
aumento populacional que o empreendimento provocará também afetará as
comunidades indígenas porque vai incentivar um consequente aumento da
pesca e caça ilegal, da exploração madeireira e garimpeira, de invasão às
TIs e de transmissão de doenças.

Em contra ponto, os estudos ambientais apresentados a favor da obra davam conta
de um dano ambiental reduzido e de medidas de mitigação e reparação para que os
indígenas do Alto Xingu tivessem os danos ocasionados superados, todas essas violações
justificadas pelo véu do desenvolvimento econômico e enérgico.
Pois bem.
Como dito, as comunidades indígenas devem ser consultadas sobre a utilização dos
recursos naturais em suas terras antes da aprovação do projeto e durante o licenciamento e
o processo de avaliações do empreendimento, essa obrigação decorre do próprio texto
constitucional em seu artigo 231,§3º e dos instrumentos internacionais ratificados pelo
Brasil, em especial a Convenção 169 da OIT e a Convenção Americana de Direitos
Humanos já detalhados neste artigo.
Entretanto, o Congresso Nacional em 2005, por meio do Decreto-Lei nº 788/05,
permitiu ao Poder Executivo a construção da Hidrelétrica após a apresentação de estudos
técnicos acerca dos impactos ambientais e econômicos e a consulta das comunidades
indígenas afetadas, contrariando as normativas que regem o tema ao não promover a
consulta prévia dos indígenas antes de tomar tal decisão.
Após a publicação do decreto, diversas organizações como a Procuradoria da
República no Estado do Pará, o Instituto Socioambiental, a ONG GreenPeace, o Centro de
Estudos das Populações da Região do Carajás e a Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira63 se manifestaram exigindo a sua anulação, já que esta
permitiu a construção da hidrelétrica sem qualquer consulta ao povo indígena afetado,
descumprindo com os parâmetros internacionais a que o Brasil está submetido.
Diante desse panorama de violações o procurador geral da República apresentou
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.573-DF com pedido de medida cautelar para
que o citado Decreto Legislativo fosse declarado incompatível com a ordem constitucional,
já que editado sem qualquer consulta às comunidades indígenas atingidas.

63

SENA, Beatriz Veríssimo de. Reexame judicial de políticas públicas: caso da construção da Usina Belo Monte.
Fórum Administrativo – FA, Belo Horizonte, 2012, p. 3.
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A grande preocupação em torno disso é que desse modo a construção da
hidrelétrica independeria das avaliações técnicas acerca dos impactos do empreendimento,
visto que a obra já estaria autorizada e, portanto, qualquer consulta a comunidade indígena
se trataria de mera formalidade.
O Estado Brasileiro, por meio de sua Corte Constitucional, se esquivou de adentrar
no mérito das violações alegadas na ação proposta, limitando-se em não conhecê-la por
motivos meramente procedimentais, alegando que tal ação não era cabível para esta leimedida por ausência de abstração e generalidade necessárias para o controle de
constitucionalidade concentrado64·.
Ainda, o Ministério Público Federal ofereceu inúmeras ações civis públicas65 para
suspender o licenciamento por falta de licitação, exigir a oitiva das comunidades indígenas
afetadas pela construção da hidrelétrica e determinar um estudo de impacto ambiental que
cumprisse os requisitos legais, entre outras medidas.
Tais medidas foram concedidas liminarmente pelo Juiz de Altamira, no entanto, em
grau recursal, a Justiça Brasileira, em uma decisão unilateral do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça, revogou as liminares concedidas e permitiu a continuidade do processo
de licenciamento66. Cabe ressaltar, ainda, que o Juiz que concedeu as liminares foi retirado
do caso a partir da criação de uma nova vara de especialização em Direito Ambiental,
demonstrando a contaminação da análise judicial pelo discurso desenvolvimentista, com a
pretensão de flexibilizar ainda mais a legislação ambiental e indígena, que, na visão
equivocada do poder judiciário, seriam entraves ao caminho do „progresso‟.
Em 2010, a Plataforma DHESCA, por meio da Relatoria Nacional de Direitos
Humanos e Meio Ambiente emitiu nota reforçando que o projeto de usina de Belo Monte
“contém graves falhas e impactos irreversíveis sobre a população que vive às margens do
rio Xingu, particularmente os ribeirinhos e indígenas. A mais grave violação aos direitos
humanos detectada durante a Missão foi a não realização das Oitivas Indígenas,
obrigatórias pela legislação brasileira e pela Convenção 169 da OIT […]”.67
Diante das diversas mobilizações no âmbito interno que não obtiveram êxito,
iniciaram-se os processos de licitações e contratações, e com eles inúmeros problemas em

64

Acórdão
STF.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
nº
3.5730-DF.
Disponível
em:
http://jurisprudencia.s3.amazonaws.com/STF/IT/ADI_3573_DF_01.12.2005.pdf?Signature=aAfFgLFDsCmZrpTHEOnAVUUMEb0%3D&Expires=1462275027&AWSAccessKeyI
d=AKIAIPM2XEMZACAXCMBA&response-content-type=application/pdf&x-amz-meta-md5hash=c7d305598493b3c8e9cd1cafa51a18ec. Acesso em: 01 de maio de 2016.
65
JUSBRASIL. MPF ajuíza outra ação para barrar obras em Belo Monte. Disponível em: http://observatorioeco.jusbrasil.com.br/noticias/2724548/mpf-ajuiza-outra-acao-para-barrar-obras-em-belo-monte. Acesso em: 01
de maio de 2016.
66
ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA PARA DEFESA DO AMBIENTE. Guia de defesa ambiental. Construindo a
estratégia para o litígio de casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 2010. p. 36 e 37.
67
Oliveira, João Pacheco de; Cohn, Clarice (Orgs.). Belo Monte e a questão indígena. Brasília – DF: ABA, 2014.
p. 15.
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relação ao crescimento da cidade, voltado exclusivamente para o aspecto econômico,
gerando precariedade nos direitos sociais.
Com relação aos grupos indígenas afetados as medidas de mitigação e
compensação exigidas pelas 31 condicionantes da Funai no Plano Básico Ambiental do
Componente Indígena (PBA-CI) encontram-se em pendência ou nem sequer saíram no
papel. Hoje, Como resultado dessa atuação sistemática em conluio com a empresa atuante
tanto no financiamento dos projetos de reparação das populações afetadas (BNDES), como
na própria execução da construção da Hidrelétrica por meio da Norte Energia é a total
desestruturação social e enfraquecimento dos sistemas de produção de alimentos das
aldeias indígenas que entre 2010 e 2012 teve o aumento de 127% de desnutrição infantil
nas aldeias da região.
A afetação da cultura alimentar indígena pela obra ocasionou a precariedade da
saúde justamente pelo rompimento da ligação dos indígenas com seus recursos naturais
resultando no aumento de 2000% nos atendimentos de saúde aos indígenas na cidade,
dificultados pela ausência de postos de saúde suficientes para atender as demandas das
doenças ocasionadas pela falta de saneamento básico nas cidades também às populações
ribeirinhas afetadas que foram deslocadas forçadamente de suas residências, sem receber
da mesma forma reparação compatível com o dano causado.
Além disso, o aumento na degradação e desmatamento nas terras indígenas afetou
a ligação com a natureza, gerou problemas ambientais com a vulnerabilidade da floresta em
razão das queimadas e impactou a biodiversidade da região, além de provocar a segurança
precária em razão da violência intensa contra os moradores das áreas em que os
madeireiros atuam e o impacto irreversível na autonomia das comunidades indígenas. 68
Toda essa situação de violações ocasionadas pelo prosseguimento da obra e a
ineficácia das medidas internas perante o Poder Judiciário do Estado brasileiro, juntamente
com a licença ambiental outorgada pelo IBAMA em 2010 (Licença Prévia nº 342/201069) que
apresentou, inclusive, informações enganosas acerca das condicionantes exigidas para a
realização da obra afirmando que estas estavam em cumprimento ou parcialmente
atendidas, culminou, no ano de 2011, com a solicitação por organizações da sociedade
civil70 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos de concessão de medida cautelar, a
fim de paralisar a construção da hidrelétrica em favor das comunidades indígenas afetadas
e realizar a consulta prévia, livre, informada e culturalmente adequada antes de prosseguir
68

Dossiê Belo Monte. Não há condições para a Licença de Operação. Realização Programa Xingu – Instituto
Socioambiental. Org. Bôas-Vilas, André e outros. p. 8, 9, 12, 15, 21.
69
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MEIO AMBIENTE – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis
(IBAMA). Licença Prévia nº 343/2010. Disponível em: http://www.prpa.mpf.mp.br/news/2011/arquivos/LP3422010-Belo-Monte.pdf. Acesso em: 29 de abril de 2016.
70
Movimento Xingu Vivo Para sempre (MXVPS), Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (Coiab) Prelazia do Xingu, Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Sociedade Paraense de Direitos
Humanos (SDDH), Justiça Global, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida).
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com qualquer empreendimento que provoque impactos nas terras indígenas e seus recursos
naturais.
A Comissão Interamericana concedeu a medida cautelar em favor das comunidades
indígenas exigindo a suspensão imediata do processo de licenciamento do projeto e de
qualquer obra em execução até que se realizassem os processos de consulta prévia, livre,
informativa, de boa-fé e culturalmente adequada com o objetivo de chegar a um consenso
perante as comunidades indígenas atingidas, garantir o acesso ao Estudo do Impacto Social
e Ambiental do projeto de forma acessível à população tradicional e adotar medidas para a
proteção da vida e integridade pessoal dos povos indígenas71.
Logo após a decisão da Comissão, o Ministro das Relações Exteriores emitiu uma
nota de retaliação do Estado brasileiro perante a interferência do Sistema Internacional nas
decisões soberanas sobre o desenvolvimento econômico do país e ressaltou que a atuação
desses órgãos deve se dar em caráter subsidiário, ou seja, somente quando há falha nos
recursos internos, considerando, portanto, ilegítima a atuação do órgão.72
Levando em conta as respostas negativas apresentadas pelo Brasil em relação à
medida cautelar, a Comissão revogou a medida e passou a solicitar apenas que o Brasil
adotasse formas de reduzir o impacto sobre o território e vida das comunidades indígenas
em isolamento, bem como a proteção da saúde dessa população. Ainda, determinou a
rápida finalização dos processos de regularização das terras indígenas pendentes,
considerando a consulta prévia e o consentimento informado uma questão de mérito
incabível de discussão em uma medida cautelar73.
Tendo em vista este panorama, podemos observar que, em que pese o Estado
Brasileiro tenha incorporado no âmbito legislativo a consulta prévia às comunidades
indígenas, este instrumento na vida prática não tem sido tratado em caráter vinculante em
face de qualquer decisão que afete a vida da população indígena.
Ainda,

se

realizada,

não

é

feita

nos

parâmetros

internacionais

exigidos

permanecendo como mera formalidade a ser cumprida. Ademais, o que se notou durante o
prosseguimento interno e internacional com relação à construção da Hidrelétrica de Belo
Monte foi uma atuação sistemática do Estado para contornar as legislações ambientais e
indígenas para promover o prosseguimento da obra a qualquer custo, e, para isso, se
utilizou de instrumentos legislativos, judiciários e executivos (por meio dos financiamentos
71

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Medidas cautelares outorgadas pela CIDH no ano de 2011.
MC 382/2010 – Comunidades Indígenas da Bacia do Rio Xingu, Pará, Brasil. Disponível em:
https://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm. Acesso em: 20 de abril de 2016.
72
Planalto Presidência da República. Brasil considera medidas da OEA sobre Belo Monte “precipitadas e
injustificáveis”. 05 de abril de 2011. Disponível em: http://blog.planalto.gov.br/brasil-considera-medidas-da-oeasobre-belo-monte-precipitadas-e-injustificaveis/. Acesso em: 20 de abril de 2016.
73
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Medidas cautelares outorgadas pela CIDH no ano de 2011.
MC 382/2010 – Comunidades Indígenas da Bacia do Rio Xingu, Pará, Brasil. Disponível em:
https://www.cidh.oas.org/medidas/2011.port.htm. Acesso em: 20 de abril de 2016.
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bancários e dos contratos com grandes empreiteiras) que nunca adentraram no mérito do
dever da realização ou não da consulta prévia como violação ocasionada pela obra às
comunidades indígenas afetadas, mas sim respaldaram as ações a todo o momento
alegando que tais exigências seriam entraves ao desenvolvimento e progresso econômico a
que o empreendimento se destinava.
Como exemplo temos o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) concedido à Norte Energia no valor de 80% da obra (R$ 25,2
bilhões de reais)74, representa o maior e mais arriscado empréstimo que o banco já realizou.
Vale ressaltar que quando este empréstimo foi formalizado, a empresa Norte Energia já
havia descumprido diversas condicionantes e já era ré em inúmeras ações judiciais
apresentadas pelo MPF e pela Defensoria Pública da União que questionavam os impactos
causados e as ilegalidades dos licenciamentos ambientais e os processos de
reassentamentos. Entretanto, o BNDES permaneceu com o financiamento em larga escala
das ações da Norte Energia criando apenas uma auditoria socioambiental „independente‟
que tem como objetivo a averiguação do cumprimento das condicionantes socioambientais.
Desde junho de 2013, a Norte Energia encaminha relatórios periódicos ao Banco relatando
o cumprimento adequado e tempestivo das condicionantes socioambientais.75
Como se pode observar, esses relatórios não dão conta das diversas violações aqui
citadas em relação às comunidades indígenas e nem aos indicativos do real
desenvolvimento humano com relação às comunidades ribeirinhas e pescadores também
atingidos pela construção da hidrelétrica. Isso porque o monitoramento das obrigações
socioambientais enfrenta o monopólio da produção das informações por parte da própria
Norte Energia. São os dados fornecidos pelo próprio empreendedor que são repassados
tanto ao BNDES quanto aos entes fiscalizadores Ibama e Funai.
Com esse contexto, constata-se, portanto, que existe um posicionamento que
acentua a criminalização e vulnerabilidade das comunidades indígenas, que, além de terem
seus recursos naturais e seu modo de sobrevivência diretamente afetado nos seus
territórios ancestrais, foram colocadas mais uma vez como impasses ao desenvolvimento da
sociedade ocidental, sendo sacrificadas em prol do interesse público seletivo e violador.
Assim, a ausência de informações reais e independentes acerca do atendimento das
condicionantes socioambientais e da efetividade das medidas de mitigação se apresentam
como um ciclo de violência sustentado pela complacência do banco público e da empresa
privada, juntamente com a omissão do Estado brasileiro que não realiza um controle efetivo

74

Instituto Mais Democracia. Quem são os proprietários das Hidrelétricas da Amazônia?. Coord. João
Roberto Lopes Pinto e Carlos Tautz.
75
Dossiê Belo Monte. Não há condições para a Licença de Operação. Realização Programa Xingu – Instituto
Socioambiental. Org. Bôas-Vilas, André e outros. p. 27 e 28.
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dos impactos ocasionados e da (in)suficiência das medidas de saneamento básico e
reparação já estabelecidas como obrigação da empreiteira na realização da obra.
Portanto, o desafio enfrentado quanto ao instrumento da consulta prévia para a
proteção dos direitos essenciais da comunidade indígena é o enfrentamento da previsão
meramente formal e das instituições públicas que, em conjunto com as empresas públicas e
privadas, denegam o direito da população ancestral de forma sistemática sob o véu do
direito ao desenvolvimento econômico.
E, para mudar esse contexto de violação sistemática, o Estado brasileiro deve adotar
um posicionamento comissivo e promover, de imediato, a consulta prévia efetiva das
comunidades indígenas afetadas a fim de respeitar e garantir as obrigações internacionais
assumidas quando da ratificação da Convenção Americana de Direitos Humanos.
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Povos Indígenas
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Grupo de Trabalho 25 - Povos Indígenas e Violações de Direitos

A “LUTA PELO RECONHECIMENTO” DOS POVOS INDÍGENAS:
LEGITIMADO PRÁTICAS E MECANISMOS QUE POSSIBILITAM O SEU
PROTAGONISMO

Evanilson Alves de Sá (AESET)
Wellcherline Miranda Lima (UNICAP)
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1. A “postura etnocêntrica”: a herança colonial e os povos indígenas no Brasil
Certa ideia sobre a História do Brasil apresenta a “formação do povo brasileiro”,
por volta dos anos de 1500, com a citação da presença dos indígenas, a chegada dos
europeus e africanos em condições distintas, dentro do processo de colonização
nestas terras.
Visto que, ao longo do processo histórico os povos indígenas vivenciaram
muitas

violências

por

prática

da

escravidão

colonial,

guerras,

doenças

e

desterritorializações provocados pela colonização, implementadas pelo etnocentrismo
pelo colonizador.
Entre os séculos XV e XIX, nos quais o conceito do etnocentrismo foi
vivenciado, segundo Silva e Silva (2009), remetendo ao ponto de vista do ‘mundo’ do
colonizador expresso em valores, crenças, hábitos e práticas socioculturais distintas
com o estranhamento e o medo do outro:
O etnocentrismo nasce exatamente desse contato, quando a
diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade
cultural [...] pode ser definido como uma visão de mundo
fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada
cultura. (SILVA; SILVA, 2009, p.12, Grifo nosso)
No entanto, na situação social vivida nos tempos atuais, ainda ocorrem o uso
das práticas etnocêntricas, tais como as determinações judiciais e explorações
movidas pelos interesses dos grupos dominantes, que busca calar, negar, omitir as
expressões socioculturais dos povos indígenas.
A visão e o discurso homogêneo e preconceituoso do grupo opressor sobre o
oprimido “afirmando”, por exemplo, o indígena na condição de preguiçoso, sem fé,
infantil, primitivo e com o estereótipo/fenótipo de cabelos lisos, sem vestimentas, com
o cocar de penas, resultam numa afirmação/atribuição folclórica, que invisibiliza ou a
nega a existência dos povos indígenas.
Para os indígenas no Nordeste ocorre uma exclusão de sua existência no
conhecimento dos não-indígenas com o desinteresse de etnólogos e autores, e até
dos livros didáticos, pois nestes enfatiza-se aspectos que representem a imagem do
indígena na Região Norte e/ou de natureza romântica nas obras de José de
Alencar1publicadas no Século XIX e que permeiam no imaginário da sociedade nãoindígena.
Os “índios misturados” referentes àqueles que habitam no Nordeste,
argumentado por João Pacheco de Oliveira (1998), justifica a perda e as ausências
culturais dentre as quais, a língua materna (exceto, o povo Fulni-ô, no município de
1

A exemplo das descrições encontradas nos livros O guarani (1857) e Iracema (1865).
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Águas Belas/PE) e o biofísico: cabelos lisos, rosto redondo e a pele “levemente
bronzeada”.
Nisso, resultou na desnaturalização de uma suposta identidade “pura” diante
do processo histórico vivenciados pelos indígenas na colonização brasileira e sua
anulação na contemporaneidade implementada pela classe dominante (PORTO
ALEGRE, 1998).
E mais, ressaltam as informações errôneas, que adquirimos sobre os
indígenas, “entra pela porta do fundo” sem interesses que essas informações sejam
implementadas e garantidas nos espaços socioculturais e políticos; mantendo-se
assim a hegemonia da classe dominante, no caso o econômico e empresarial e/ou
agronegócio.
Outra questão no qual destacamos é a visão da população não-indígena sobre
os primeiros habitantes no Brasil, de notável desconhecimento quando “afirmam” a
não existência de indígenas em nosso país, enquanto outros asseguram que existem
poucos indígenas e logo estarão “em processo” de extinção.
Os meios de comunicação mostram muito pouco sobre as mobilizações dos
indígenas pela demarcação e homologação de suas terras e que são interpretadas por
muitos da sociedade não-indígena como desnecessárias e improdutivas.
Ao fim desta pequena reflexão, ressaltamos as palavras de Quijano (1992)
quando afirmou que a visão do colonizador é homogeneizar as etnias, negando suas
características diferenciadas, especificas de identidade de cada povo. Para superar
esta situação é necessária a “descolonização das relações do poder”, com debates no
exercício

de

promover

alteração

no

pensamento

e

comportamento

e

a

desestabilização do etnocentrismo, para o respeito e à valorização do diferente, para
garantir a igualdade como o direito humano.

2. O protagonismo indígena no cenário global e local a partir 1980

No cenário em nosso país nos anos 1980 ocorreu o processo de
desestabilização da Ditadura Militar (1964-1985) na perspectiva estrutural da política,
social e jurídica. Neste contexto os movimentos sociais se ampliam e por meio de
discussões e estratégias se mobilizaram para a Abertura política e a garantia do
exercício da cidadania na elaboração da chamada Constituição Cidadã ocorrida no
final daquele decênio.

34

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

O movimento indígena2 com apoio de pesquisadores e indigenistas encontrase dentro deste cenário e se insere nas mobilizações a fim de atender as suas
especifidades, a valorização das suas diferenças e a garantir manutenção do território
e as expressões socioculturais indígenas.
Para Gersen Baniwa os povos indígenas entendem que a “cidadania é
desejada, pois necessitam do amparo das leis do país para reivindicar seus direitos
[...]” (LUCIANO, 2006, p. 88).
Em 1988, o direito dos índios foi conquistado na Constituição Brasileira,
garantindo o acesso a uma educação especifica, diferenciada e intercultural,
assistência médica especifica e a retomada, demarcação e homologação dos seus
territórios tradicionais ocupados pelo latifúndio.
A Constituição de 1988 celebra com o Capítulo VIII – Dos Índios:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo (BRASIL, 1988).
No Nordeste, os povos indígenas têm vivenciado, ao longo do processo
histórico imerso no cenário brasileiro, um contexto de conflitos e mobilizações pelo
direito a terra e à garantia dos seus direitos sociais, bem como à afirmação e ao
fortalecimento da identidade indígena e à liberdade na prática das suas expressões
socioculturais.
A eclosão de conflitos agrários entre indígenas e latifundiários, resultou na
morte de várias lideranças indígenas. Em Pernambuco, foi assassinado o Cacique
“Xicão”3, da etnia Xukuru do Ororubá, habitantes no Município de Pesqueira e Poção
que desde 1980 e na década seguinte, destacou-se nas mobilizações pela conquista
do território e pelos direitos dos povos indígenas.

2

O indígena Gersen Baniwa conceituou que “movimento indígena é o conjunto de estratégias e
ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus
direitos e interesses coletivos” (LUCIANO, 2006, p. 58).
O Cacique “Xicão”, conforme grafia dos Xukuru do Oorubá, foi assassinado em Pesqueira/PE
no dia 20 de maio de 1998, em razão de sua expressiva liderança nas mobilizações pela
demarcação das terras reivindicadas pelo seu povo.
3
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Diante disso, por meio da elaboração de estratégias de resistências, ao longo
dos séculos e atualmente ocorre a mobilização sociopolítica e a articulação de uma
rede de aliança entre indígenas e não indígenas.
A (re)elaboração das expressões socioculturais indígenas resulta da própria
dinâmica cultural4, que se insere nas aldeias, com as novas tendências e tecnologias a
favor da organização tradicional5; e a afirmação da identidade que promove de forma
participativa na dinâmica política e nas disputas de poder no âmbito social.
Outro destaque dos povos indígenas é a presença e o seu notável crescimento
populacional como se encontra nos registros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), em evidência no Censo 2010 que apresentou o cenário mais próximo
dos povos indígenas no Brasil.
Atualmente são conhecidos 305 povos indígenas, com 274 línguas maternas
registradas e diferentes formas de contato, tempo e organização social em todas as
regiões do país.
Tabela 01 – Regiões brasileiras com pessoas autodeclaradas indígenas

Fonte: IBGE, 2010, p.05

No momento, evidenciamos a Região Nordeste devida a própria formação
histórica do Brasil, quando após a promulgação da Constituição de 1988 ocorreu o
fenômeno da etnogenese, que se constitui numa reconfiguração sociocultural e
identitária dos indivíduos ou de uma comunidade.

4

Conforme Laraia (2001) a cultura é o conjunto de manifestações que inclui os conhecimentos,
a arte, as crenças, a língua, a moral, os costumes, os comportamentos e todos os hábitos e
aptidões adquiridos por pessoas; e que está em constante transformação, se inter-relacionando
de diferentes formas com o ambiente, as circunstâncias, outras culturas e consigo mesma.
5

Conforme Gersen dos Santos Luciano (2006, p. 62), a organização tradicional é a organização
social, política, econômica e jurídica. Cada povo indígena tem a sua organização e geralmente
com a presença do Cacique, conselheiros, Pajé e os indígenas da mesma etnia.
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No caso dos povos indígenas, perante processos endógenos e exógenos a
estes promovendo a maior concentração populacional indígena. Este fenômeno foi/é
muito presente nos povos indígenas em Pernambuco.
O sociólogo Max Weber, em sua obra Economia e Sociedade, afirmou sobre o
que identifica o indivíduo, ou seja, o indígena e suas “relações comunitárias étnicas”.
Não são hereditárias e transmissíveis para justificar a sua existência, e sim “a
pertinência da raça” que distingue o seu habitus externo no qual observamos que os
indígenas possuem o comportamento e pensamento imersos na tradição de sua
comunidade, no Nordeste com a exibição do sagrado e o ritual do Toré afirmando-se
assim como indígenas.
A Tabela 02 apresenta os povos indígenas e a localização nos municípios bo
estado de Pernambuco. De acordo com os dados da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), atualmente existem 12 povos indígenas, localizados no Agreste e Sertão. São
eles:

Tabela 02 - Povos indígenas em Pernambuco e a sua localização nos municípios

Povo Indígena

Município

Atikum

Carnaubeira da Penha, Mirandiba,
Salgueiro

Entre Serras Pankararu

Petrolândia e Tacaratu

Fulni-ô

Águas Belas

Kapinawá

Buíque, Ibimirim e Tupanatinga.

Kambiwá

Ibimirim e Inajá

Pankará

Carnaubeira da Penha e Itacuruba

Pankararu

Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.

Pankaiwka

Jatobá

Pipipã

Floresta e Ibimirim

Xukuru

Pesqueira e Poção

Tuxá

Inajá

Truká

Cabrobó e Orocó

Fonte: FUNAI, 2016
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Tabela 03 – Municípios com as maiores população indígena,
por situação do domicílio –Pernambuco-2010

Fonte: IBGE, Censo 2010

É importante ressaltar que não foram contabilizados os Xukuru de Cimbres,
que como revindicavam foram reconehcidos pelo Ministério Público Federal,
habitantes nos municípios de Pesqueira, Alagoinha e Pedra.
A Tabela 03 apresentou a concentração dos indígenas nos municipios em
Pernambuco, no qual o município de Pesqueira tem a maior população com 9.335
indígena, onde encontra-se a etnia Xukuru do Ororubá e também os Xukuru de
Cimbres.
A distribuição dos povos indígenas, utilizadas pelo instrumento censitário,
mostrou a presença da população indígena nos seus territórios, com as suas
organizações tradicionais e indígenas nos meios urbanos, por falta de terras para
agricultura de subsistência, melhores condições de vida, em busca de serviços
educacionais e profissionais que não são ofertados nas aldeias ou nas cidades
próximas.
O Mapa 01

apresentou uma certa concentração dos povos indígenas nas

Regiões do Norte e no Centro-Oeste e a população indígena distribuídas nos demais
estados brasileiros.
As razões históricas condicionam o entendimento da atual distribuição
populacional nas demais Regiões brasileiras: Nordeste, Sudeste e Sul; pelo motivo do
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processo da colonização ter iniciado no litoral e impactado várias populações
indígenas.
A análise censitária no Brasil aperfeiçoa os instrumentos mapeadores da
geografia populacional dos indígenas no país, com a representação da distribuição
dos povos indígenas presente em todo o Brasil. O resultado censitário ultrapassa ao
imaginário coletivo de muitos no qual ainda remetem ou associam que os indígenas
existem apenas na Região Norte.
O resultado da pesquisa disponívela pela população brasileira em 2010,
mostrou que 0,4%, foram classificadas sendo indígenas.
Mapa 01 6- Distribuição total, rural e urbana da população indígena no Brasil

Fonte: Censo 2010
O instrumento censitário introduziu em 1990, a categoria “indígena” no item do
questionário chamado de “cor ou raça” apresentando uma mostra da presença dos
indígenas no final do século XX.
No Censo 2000, repetiu-se a mesma categoria e se pôde considerar o aumento
do autorreconhecimento indígena nas pesquisas realizadas nas terras indígenas. O

6

IBGE. Mapa. Disponível < http://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2.html>. Acessado em
06/02/ 2016
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fenômeno populacional indígenas nos Censos de 1991 a 2000 foi também citado nos
comentários de Azevedo:

A proporção da população autodeclara indígena no Brasil,
desde que se incluiu essa categoria como reposta possível à
questão da raça/cor de pele, tem aumentado bastante, mas
podemos verificar que “a grande virada” foi de 1991 para 2000,
quando de 0,2% da população passou a 0,43%. Já de 2000
para 2010, tivemos um pequeno aumento na proporção,
resultado de uma mudança na autodeclaração principalmente
nas regiões em relação ao anterior, realizado, 2000. É
provável que tenha havido uma migração da declaração para a
categoria “pardo”, principalmente [...] (apud TEIXEIRA;
MENEZES, 2013, p. 236).
As razões do aumento populacional indígena em que correlacionamos, ao
longo dos decênios 1990, 2000 e 2010, ocorreu com a implementação de políticas
públicas e ações afirmativas para os indígenas promovendo a sua afirmação
identitária.
Em primeiro lugar, ressaltamos novamente a Constituição Federativa do Brasil
(1988) que garante a cidadania, a autonomia, a autodeterminação ao indígenas, bem
como a liberdade para viver em suas terras; e que invalida o procedimento da tutela e
todos os princípios e as finalidades expedida pela Lei nº 6.001 - de 19 de dezembro de
1973, o Estatuto do Índio.
Por exemplo, a Figura 01 apresentou o acesso às terras indígenas do povo
Tuxá, no município de Inajá – Pernambuco, onde segundo os indígenas mais velhos
informaram antes da Constituição Cidadã “não era permitida” a identificação das
aldeias com placas devido às perseguições dos latifundiários.
Figura 01 – Território indígena do povo Tuxá – município Inajá – Pernambuco
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Fonte: arquivo pessoal,2015

No segundo, destacamos a questão das altas taxas de fecundidade nos
territórios indígenas com a implementação do subsistema de saúde indígena por meio
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DISEI), promovendo a fusão “da
medicina ocidental e as medicinas tradicionais dos indígenas” (LUCIANO, 2006, p.
183).
A saúde indígena tem como benefício a queda da mortalidade infantil, o acesso
às vacinas, aos serviços complexos de atendimento a saúde. Resultados das
reivindicações e mobilizações indígenas.
Em terceiro lugar, a Educação Escolar Indígena possibilita a afirmação de
expressões socioculturais, bem como a valorização dessas para o fortalecendo da
identidade e a interculturalidade com outras sociedades.
Figura 02 – Escola Estadual Indígena José Pedro Pereira – povo Atikum –
Salgueiro/PE
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Fonte: arquivo pessoal, 2015.

A Figura 02 apresentou os alunos Atikum concluindo o 3ºano do Ensino Médio
na Escola Estadual José Pedro Pereira, no município de Salgueiro – Pernambuco.
Incluímos neste item as ações afirmativas sobre o sistema das cotas
implementadas para o acesso aos cursos de graduação e Especialização nas
instituições de ensino púbicas e os concursos públicos legitimados pelo Estado
Nacional, para o exercício cidadania e da afirmação identitária.
O fortalecimento de identidades locais, no caso os indígenas no Nordeste,
podem ser visto na forte reação defensiva daqueles membros dos grupos oligárquicos
que se sentem ameaçados pela presença de outras expressões socioculturais e no
uso de estratégias indígenas que incluem uma re-identificação do que seriam as
culturas de origem.
As estratégias são determinadas pelo grupo étnico a fim de proporcionar novos
contextos internas que passam a vivenciar em suas condições de existências. Ou
seja, as mobilizações permanentes pela visibilidade ao pertencimento, o legado
sociocultural e como os indígenas promovem nos seus movimentos no cenário
sociopolitico.
E por último, a economia indígena que busca um modelo socioeconômico
sustentável com autonomia. A autonomia econômica para os indígenas é “[...]
promover iniciativas produtivas ou exploratórias dos recursos naturais de forma
econômica, social, cultural e politicamente sustentável” (Idem, p. 189).
Enfim, os povos indígenas no Brasil por meio da própria mobilização viabilizada
pelo movimento indígena buscando superar as etapas calamitosa do passado.
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Atualmente, o indígena está constituído como sujeito de direito que é o indivíduo apto
a ser titular de direitos e deveres, não apenas os enquanto ser humano, mas também
os determinados em lei.
A conquista da cidadania procedeu à mudança no cenário brasileiro no qual o
indígena deixou de ser figurante e passou a ser o protagonista da sua própria história,
dotado de uma diversidade étnica e sociocultural preponente de cada povo.
Entretanto, as mobilizações do movimento indígena continuam para a consolidação, a
ampliação e defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil.

2. Da diversidade e ao reconhecimento para os povos indígenas

O Brasil é um país heterogêneo, herdeiro do imenso mosaico de diversidade
culturais oriundo do seu processo histórico e no qual resultou o legado cultural diante
da sua formação (HOLANDA, 1995; FREYRE, 1992) e que faz parte das mentalidades
coletivas da sociedade nacional de “um país sem preconceito” o que reforça ao Mito
da Democracia Racial.
Para isso, consideramos a necessidade de investir nos estudo da diversidade,
em especial os povos indígenas e a Teoria do Reconhecimento como a necessidade
de apreciar o conceito de identidade e o processo da construção identitária do sujeito.
Na condução do entendimento sobre a identidade como “fenômeno
sociocultural” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p.07) no qual podemos conceituar
como um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios significativos elaborados ao
longo do processo histórico pessoal ou grupal.
A identidade mostra entre o "interior" e o "exterior"— entre o mundo pessoal e
o mundo público. O fato de que arremessamos a nossa própria imagem nessas
identidades, ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados e os valores,
tornando - o universo particular - que contribui para alinhar nossos sentimentos
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural
(BERGER, 1979; GEERTZ, 1989).
A estrutura do sujeito está vinculada à identidade que estabiliza tanto os
sujeitos

quanto

os

mundos

culturais

que

eles

habitam,

tornando

ambos

reciprocamente mais unificados.
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável,
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias
identidades, algumas vezes contraditórias. Correspondentemente, as identidades, que
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compunham as paisagens sociais "lá fora" e que asseguravam nossa conformidade
subjetiva com as "necessidades" objetivas da cultura, estão entrando em falência,
como resultado de mudanças institucionais (Cf. BERGER, 1979, p.33-37).
O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.
Além disso, a identidade promove os compartilhamentos estabelecidos através
da união estável de fusão de valores, entre eles: a religiosidade, a arte, a culinária, os
modos de vestir, pensar e agir dentre outros presentes nos sujeitos de uma sociedade.
Visto que há uma imensa complexidade na qual podemos compreender a construção
da identidade em manifestações que podem envolver um amplo número de situações
que vão desde a língua até a participação de fatos do cotidiano.
Ao longo do processo histórico do sujeito haverá circunstância de envolvimento
com outras culturas que se sabe que mesmo conheçamos e nos moldemos a outras
culturas, a nossa identidade permanecerá a mesma, pois ela influência na nossa
formação, seja pelo modo que agimos, seja pelo modo que pensamos.
A identidade se inseriu no contexto da diversidade sendo este uma mistura de
sujeitos e grupos com identidades diferentes dentro da mesma instituição social.
Entendemos que a diversidade está relacionada com as aspirações dos povos
e das pessoas à liberdade para exercer sua autodeterminação (SACRISTÁN IN:
ALCUDIA, 2002) esta aspiração estende-se à democracia e à necessidade de
administrar coletivamente realidades sociais que são plurais e de respeitar as
liberdades básicas.
Os estudos sobre as diversidades, sendo um conjunto de etnias, partem da
identidade, como foram desenvolvidos os conceitos anteriormente, com base na sua
estruturação pessoal e grupal.
A diversidade7 está inserida no relacionamento entre grupos que se
consideram e/ou considerados sendo no âmbito cultural ou social. A diversidade é
construída a partir da relação com o outro – alteridade.
Consideramos que há dentro da sociedade vários grupos étnicos que são
vistos como diferentes dos demais, seja pelos outros grupos, seja por eles mesmos. A
diferença do grupo ou do sujeito pode ser determinada pelo outro e incorporada pelo
grupo; e mais, assim como a identidade étnica a sua auto identificação pela sociedade
adjacente. Nota-se que a diferença étnica é legitimada por aspectos históricos, sociais
e políticos.

7

Este conceito aproxima-se da teoria da etnicidade que se refere nas relações étnicas.
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Cada grupo étnico elabora um discurso sobre o outro, a partir de sua
historicidade e perspectivas no qual as relações discursivas levam à redefinição do ser
étnico. Essa redefinição é um processo dinâmico, definido pelo entorno social.
Lembrando que apreender numa etnia poderá ocorrer o risco de perder sua
identidade.
As relações étnicas tende administrar as suas aspirações, modelos
organizacionais e produções culturais (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000); assim como
a sua formação ao longo do seu processo histórico – a biografia - e a sua relação com
os papéis institucionais (BERGER, 1979). Entende-se que não é a diferença cultural
que está na origem da diversidade, entretanto é a comunicação cultural que sugere a
ideia de diferença. „
Logo, ao falar a mesma língua, estar radicado no mesmo ambiente humano e
no mesmo território, possuir as mesmas tradições são fatores que constituem a base
fundamental das relações ordinárias da vida cotidiana.
Visto que é estigma profundamente a vida dos indivíduos, que se transformam
num dos elementos constitutivos da sua personalidade e definem, ao mesmo tempo, o
caráter específico do modo de viver de um grupo social.
Por outro lado, as relações sociais que derivam do fato de pertencer a mesma
etnia criam interesses coletivos e vínculos de solidariedade caracteristicamente
comunitários
Outro elemento para discussão que é ainda utilizado no vocabulário de muitos
é a palavra – tribo – relacionando aos grupos étnicos de expressão tradicional no caso
aos indígenas. No decorrer do processo histórico houve o declínio de termo tribo ou
comunidade tribal após a descolonização, pois a expressão inferioriza a dinâmica
social do grupo social, ou seja, prejudicando ou limitando os elementos operantes da
sua identidade do grupo social. Atualmente, as organizações sociais no meio indígena,
em especial os indígenas em Pernambuco, representam a estrutura de povo sendo
que esta estrutura está vinculada ao regime político, social e cultural legitimado.
Nesse contexto, contribui para a compreensão da Teoria do Reconhecimento,
do filósofo Axel Honneth como elemento fundamental “na gramática moral dos
conflitos”, já que esta gramática é desvendada pela luta por reconhecimento.
Conforme Honneth, as instituições são estruturas cristalizadas garantidas pelo
processo de aprendizado – moral/gramática – e que deve ser revisado. O Estado e o
Mercado são as instituições de maior uso dessa gramática, ou seja, princípios
normativos.
Entretanto, é na primeira instituição a família o contato com outros segmentos
sociais que começa a “realidade afetiva e emocional” (HONNETH, 2003, p. 41)
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chamada de reconhecimento. Segundo Honneth, desperta a atenção para as
experiências afetivas negativas levando à humilhação e ao sofrimento no qual provoca
a formação de segregação, invisibilidade e anulação do outro.
Os sentimentos negativos de raiva, desprezo, desrespeito, indiferença,
ressentimento entre outros são efeitos da consciência individual ou coletiva que
aplicam nas vítimas de modo sutil, às vezes silencioso ou tático provocando o não
reconhecimento. Com isso, lançamos a indagação de como evitar uma rebelião ou
severas criticas das vítimas do silêncio.
A Teoria do Reconhecimento de Honneth destaca o reconhecimento social da
sua “percepção e aceitação do indivíduo e pelos outros nas várias dimensões da sua
vida” e que “ultrapassa a esfera jurídica” (Idem, p. 43). As dimensões em destaque,
por Honneth fundamentais são:


A dimensão do amor que implementa a autoconfiança: família



A dimensão jurídica correlacionada à Constituição vinculado ao auto
respeito: Estado



A dimensão da solidariedade composição da autoestima individual
promovida no meio social: sociedade

As atividades executadas pela autodeterminação do indivíduo, ou seja, tornase necessário a gênese, o “criador de si mesmo”, reestruturando os seus conceitos.
Para Honneth essa atitude é fundamental.
A obra de Honneth Luta por Reconhecimento se concede ao questionamento
desses padrões sociais limitadores da identidade individual ou grupal.

Pois, a

obtenção do reconhecimento torna-se possível avançar socialmente com a valorização
da diversidade.
Acreditamos que o arcabouço apresentado por Honneth através da Teoria do
Reconhecimento tem a escola como o espaço ideal para a promoção da diversidade e
valorização das diferenças, entre elas os indígenas.
A concepção do protagonismo indígena se destaca na década de 1980 quando
os povos indígenas promoveram mobilizações de cunho político para exigir seu
reconhecimento legitimado pelo Estado.
Entendemos que a Teoria do reconhecimento do filósofo e sociólogo Axel
Honneth contribui para abordagem sobre a busca pelo reconhecimento promovido
pelos indígenas:
São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua
tentativa de estabelecer institucional e culturalmente formas
ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do
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qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida
das sociedades. (HONNETH, 2009, p. 156).
O direito dos índios conquistados na Constituição Brasileira de 1988 que
garante ao acesso a uma educação especifica, diferenciada e intercultural, assistência
médica especifica e a retomada, demarcação e homologação dos seus territórios
tradicionais ocupados pelo latifúndio.
No Nordeste, os povos indígenas têm vivenciado, ao longo do processo
histórico imerso no cenário brasileiro, o contexto de conflito e lutas pelo direito a terra
e a garantia dos seus direitos sociais, bem como a afirmação e o fortalecimento da
identidade indígena e na liberdade na prática das suas tradições.

A eclosão de

conflitos agrários entre indígenas e latifundiários pela terra, resultando na morte de
lideranças indígenas.
Logo, os povos indígenas estabeleceram relações de poder com a sociedade
dominante no qual se entende como estratégias de mobilizações e negociação dos
indígenas, assim como respostas políticas ao longo processo histórico para a
conquista de direitos e afirmação de uma identidade diferenciada perante o Estado e
as demais forças políticas e sociais.
Entretanto, ainda há na atuação do Estado a (re)produz da “homogeneidade
como invisibilidade e dominação” (LACERDA, 2014, p.58) que estão presentes nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como as instituições controladoras,
por exemplo, o Ministério Público Federal.
Diante da realidade vivida, quais as razões de minimizar e/ou indeferir o direito
aos povos indígenas?
A raiz da questão está ramificada através das determinações e limitações
impostas pela economia globalizada e consumista produzem e controlam na sua
totalidade no uso da terra como meio de produção a fim de tender ao modo industrial e
capitalista.
Para compreendemos a relevância do direito a terra para os povos indígena é
propriamente o seu significado – a terra - tanto como elemento operatório da
identidade quanto o mundo místico da sua ancestralidade e a religiosidade.
No entanto, as últimas notícias divulgadas pelo movimento indígena , por
exemplo, referente – a terra – vem do Presidente da FUNAI (Fundação oriunda do
Ministério da Justiça/Poder Executivo) deu aval ao Ibama, que emitiu Licença Prévia
do processo ambiental dentro da reserva sem consultar os indígenas Waimiri Atroari.
Segue a notícia:
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[...] foi o primeiro passo do processo ambiental para que a
concessionária Transnorte Energia S/A (formada por consórcio
entre a Alupar e Eletronorte) consiga a Licença de Instalação,
esperada para iniciar a obra. A linha de transmissão terá um
total de 721 km partindo de Manaus para gerar 500 KV de
energia em Boa Vista a partir da hidrelétrica de Tucuruí, no
Pará. O linhão ligará o Estado de Roraima ao Sistema
Integrado Nacional do Ministério de Minas e Energia
(MME).(TRAJANO, 2015)
Também no Poder Legislativo vem o dilema sobre a “aprovação” da A PEC
215 sendo uma grave ameaça aos povos indígenas e pode significar o fim das
demarcações das terras indígenas no Brasil.
Diante desse cenário, na luta pelo reconhecimento dos indígenas, diz Honneth,
passa pela a “reificação do mundo” (HONNETH, 2009, p.75) legitimado inserindo
praticas e mecanismos que possibilitam e até perpetuam sistematicamente a tal
esquecimento dos sujeitos.

Ou seja, que possibilita ao favorecimento intercambial

dos grandes empresários e latifundiários que dominam no âmbito econômico ditando
novas gramáticas nos Poderes e que considera o fator social de reitificação.
Portanto, consideramos que para as mudanças deste cenário e sair do
fenômeno “reificação” dita por Honneth é preciso conhecer profundamente as
proposta, saber exatamente as consequências negativas para os povos indígenas e
para o Brasil. Assim como, buscar apoio da sociedade e estudiosos para que apoiem
essa luta em defesa dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente.
E por fim, organizar mobilizações, entre os povos indígenas, e ambientalistas e
também com outros movimentos sociais afins, além de outros para alinhar os
empreendimentos ao bem comum dos sujeitos.
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Povos Indígenas
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Grupo de Trabalho 25 - Povos Indígenas e Violações de Direitos

A “LUTA PELO RECONHECIMENTO” DOS POVOS INDÍGENAS:
LEGITIMADO PRÁTICAS E MECANISMOS QUE POSSIBILITAM O SEU
PROTAGONISMO

Evanilson Alves de Sá (AESET)
Wellcherline Miranda Lima (UNICAP)
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1. A “postura etnocêntrica”: a herança colonial e os povos indígenas no Brasil
Certa ideia sobre a História do Brasil apresenta a “formação do povo brasileiro”,
por volta dos anos de 1500, com a citação da presença dos indígenas, a chegada dos
europeus e africanos em condições distintas, dentro do processo de colonização
nestas terras.
Visto que, ao longo do processo histórico os povos indígenas vivenciaram
muitas

violências

por

prática

da

escravidão

colonial,

guerras,

doenças

e

desterritorializações provocados pela colonização, implementadas pelo etnocentrismo
pelo colonizador.
Entre os séculos XV e XIX, nos quais o conceito do etnocentrismo foi
vivenciado, segundo Silva e Silva (2009), remetendo ao ponto de vista do ‘mundo’ do
colonizador expresso em valores, crenças, hábitos e práticas socioculturais distintas
com o estranhamento e o medo do outro:
O etnocentrismo nasce exatamente desse contato, quando a
diferença é compreendida em termos de ameaça à identidade
cultural [...] pode ser definido como uma visão de mundo
fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada
cultura. (SILVA; SILVA, 2009, p.12, Grifo nosso)
No entanto, na situação social vivida nos tempos atuais, ainda ocorrem o uso
das práticas etnocêntricas, tais como as determinações judiciais e explorações
movidas pelos interesses dos grupos dominantes, que busca calar, negar, omitir as
expressões socioculturais dos povos indígenas.
A visão e o discurso homogêneo e preconceituoso do grupo opressor sobre o
oprimido “afirmando”, por exemplo, o indígena na condição de preguiçoso, sem fé,
infantil, primitivo e com o estereótipo/fenótipo de cabelos lisos, sem vestimentas, com
o cocar de penas, resultam numa afirmação/atribuição folclórica, que invisibiliza ou a
nega a existência dos povos indígenas.
Para os indígenas no Nordeste ocorre uma exclusão de sua existência no
conhecimento dos não-indígenas com o desinteresse de etnólogos e autores, e até
dos livros didáticos, pois nestes enfatiza-se aspectos que representem a imagem do
indígena na Região Norte e/ou de natureza romântica nas obras de José de
Alencar1publicadas no Século XIX e que permeiam no imaginário da sociedade nãoindígena.
Os “índios misturados” referentes àqueles que habitam no Nordeste,
argumentado por João Pacheco de Oliveira (1998), justifica a perda e as ausências
culturais dentre as quais, a língua materna (exceto, o povo Fulni-ô, no município de
1

A exemplo das descrições encontradas nos livros O guarani (1857) e Iracema (1865).
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Águas Belas/PE) e o biofísico: cabelos lisos, rosto redondo e a pele “levemente
bronzeada”.
Nisso, resultou na desnaturalização de uma suposta identidade “pura” diante
do processo histórico vivenciados pelos indígenas na colonização brasileira e sua
anulação na contemporaneidade implementada pela classe dominante (PORTO
ALEGRE, 1998).
E mais, ressaltam as informações errôneas, que adquirimos sobre os
indígenas, “entra pela porta do fundo” sem interesses que essas informações sejam
implementadas e garantidas nos espaços socioculturais e políticos; mantendo-se
assim a hegemonia da classe dominante, no caso o econômico e empresarial e/ou
agronegócio.
Outra questão no qual destacamos é a visão da população não-indígena sobre
os primeiros habitantes no Brasil, de notável desconhecimento quando “afirmam” a
não existência de indígenas em nosso país, enquanto outros asseguram que existem
poucos indígenas e logo estarão “em processo” de extinção.
Os meios de comunicação mostram muito pouco sobre as mobilizações dos
indígenas pela demarcação e homologação de suas terras e que são interpretadas por
muitos da sociedade não-indígena como desnecessárias e improdutivas.
Ao fim desta pequena reflexão, ressaltamos as palavras de Quijano (1992)
quando afirmou que a visão do colonizador é homogeneizar as etnias, negando suas
características diferenciadas, especificas de identidade de cada povo. Para superar
esta situação é necessária a “descolonização das relações do poder”, com debates no
exercício

de

promover

alteração

no

pensamento

e

comportamento

e

a

desestabilização do etnocentrismo, para o respeito e à valorização do diferente, para
garantir a igualdade como o direito humano.

2. O protagonismo indígena no cenário global e local a partir 1980

No cenário em nosso país nos anos 1980 ocorreu o processo de
desestabilização da Ditadura Militar (1964-1985) na perspectiva estrutural da política,
social e jurídica. Neste contexto os movimentos sociais se ampliam e por meio de
discussões e estratégias se mobilizaram para a Abertura política e a garantia do
exercício da cidadania na elaboração da chamada Constituição Cidadã ocorrida no
final daquele decênio.
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O movimento indígena2 com apoio de pesquisadores e indigenistas encontrase dentro deste cenário e se insere nas mobilizações a fim de atender as suas
especifidades, a valorização das suas diferenças e a garantir manutenção do território
e as expressões socioculturais indígenas.
Para Gersen Baniwa os povos indígenas entendem que a “cidadania é
desejada, pois necessitam do amparo das leis do país para reivindicar seus direitos
[...]” (LUCIANO, 2006, p. 88).
Em 1988, o direito dos índios foi conquistado na Constituição Brasileira,
garantindo o acesso a uma educação especifica, diferenciada e intercultural,
assistência médica especifica e a retomada, demarcação e homologação dos seus
territórios tradicionais ocupados pelo latifúndio.
A Constituição de 1988 celebra com o Capítulo VIII – Dos Índios:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo (BRASIL, 1988).
No Nordeste, os povos indígenas têm vivenciado, ao longo do processo
histórico imerso no cenário brasileiro, um contexto de conflitos e mobilizações pelo
direito a terra e à garantia dos seus direitos sociais, bem como à afirmação e ao
fortalecimento da identidade indígena e à liberdade na prática das suas expressões
socioculturais.
A eclosão de conflitos agrários entre indígenas e latifundiários, resultou na
morte de várias lideranças indígenas. Em Pernambuco, foi assassinado o Cacique
“Xicão”3, da etnia Xukuru do Ororubá, habitantes no Município de Pesqueira e Poção
que desde 1980 e na década seguinte, destacou-se nas mobilizações pela conquista
do território e pelos direitos dos povos indígenas.

2

O indígena Gersen Baniwa conceituou que “movimento indígena é o conjunto de estratégias e
ações que as comunidades e as organizações indígenas desenvolvem em defesa de seus
direitos e interesses coletivos” (LUCIANO, 2006, p. 58).
O Cacique “Xicão”, conforme grafia dos Xukuru do Oorubá, foi assassinado em Pesqueira/PE
no dia 20 de maio de 1998, em razão de sua expressiva liderança nas mobilizações pela
demarcação das terras reivindicadas pelo seu povo.
3
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Diante disso, por meio da elaboração de estratégias de resistências, ao longo
dos séculos e atualmente ocorre a mobilização sociopolítica e a articulação de uma
rede de aliança entre indígenas e não indígenas.
A (re)elaboração das expressões socioculturais indígenas resulta da própria
dinâmica cultural4, que se insere nas aldeias, com as novas tendências e tecnologias a
favor da organização tradicional5; e a afirmação da identidade que promove de forma
participativa na dinâmica política e nas disputas de poder no âmbito social.
Outro destaque dos povos indígenas é a presença e o seu notável crescimento
populacional como se encontra nos registros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística), em evidência no Censo 2010 que apresentou o cenário mais próximo
dos povos indígenas no Brasil.
Atualmente são conhecidos 305 povos indígenas, com 274 línguas maternas
registradas e diferentes formas de contato, tempo e organização social em todas as
regiões do país.
Tabela 01 – Regiões brasileiras com pessoas autodeclaradas indígenas

Fonte: IBGE, 2010, p.05

No momento, evidenciamos a Região Nordeste devida a própria formação
histórica do Brasil, quando após a promulgação da Constituição de 1988 ocorreu o
fenômeno da etnogenese, que se constitui numa reconfiguração sociocultural e
identitária dos indivíduos ou de uma comunidade.

4

Conforme Laraia (2001) a cultura é o conjunto de manifestações que inclui os conhecimentos,
a arte, as crenças, a língua, a moral, os costumes, os comportamentos e todos os hábitos e
aptidões adquiridos por pessoas; e que está em constante transformação, se inter-relacionando
de diferentes formas com o ambiente, as circunstâncias, outras culturas e consigo mesma.
5

Conforme Gersen dos Santos Luciano (2006, p. 62), a organização tradicional é a organização
social, política, econômica e jurídica. Cada povo indígena tem a sua organização e geralmente
com a presença do Cacique, conselheiros, Pajé e os indígenas da mesma etnia.
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No caso dos povos indígenas, perante processos endógenos e exógenos a
estes promovendo a maior concentração populacional indígena. Este fenômeno foi/é
muito presente nos povos indígenas em Pernambuco.
O sociólogo Max Weber, em sua obra Economia e Sociedade, afirmou sobre o
que identifica o indivíduo, ou seja, o indígena e suas “relações comunitárias étnicas”.
Não são hereditárias e transmissíveis para justificar a sua existência, e sim “a
pertinência da raça” que distingue o seu habitus externo no qual observamos que os
indígenas possuem o comportamento e pensamento imersos na tradição de sua
comunidade, no Nordeste com a exibição do sagrado e o ritual do Toré afirmando-se
assim como indígenas.
A Tabela 02 apresenta os povos indígenas e a localização nos municípios bo
estado de Pernambuco. De acordo com os dados da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), atualmente existem 12 povos indígenas, localizados no Agreste e Sertão. São
eles:

Tabela 02 - Povos indígenas em Pernambuco e a sua localização nos municípios

Povo Indígena

Município

Atikum

Carnaubeira da Penha, Mirandiba,
Salgueiro

Entre Serras Pankararu

Petrolândia e Tacaratu

Fulni-ô

Águas Belas

Kapinawá

Buíque, Ibimirim e Tupanatinga.

Kambiwá

Ibimirim e Inajá

Pankará

Carnaubeira da Penha e Itacuruba

Pankararu

Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.

Pankaiwka

Jatobá

Pipipã

Floresta e Ibimirim

Xukuru

Pesqueira e Poção

Tuxá

Inajá

Truká

Cabrobó e Orocó

Fonte: FUNAI, 2016
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Tabela 03 – Municípios com as maiores população indígena,
por situação do domicílio –Pernambuco-2010

Fonte: IBGE, Censo 2010

É importante ressaltar que não foram contabilizados os Xukuru de Cimbres,
que como revindicavam foram reconehcidos pelo Ministério Público Federal,
habitantes nos municípios de Pesqueira, Alagoinha e Pedra.
A Tabela 03 apresentou a concentração dos indígenas nos municipios em
Pernambuco, no qual o município de Pesqueira tem a maior população com 9.335
indígena, onde encontra-se a etnia Xukuru do Ororubá e também os Xukuru de
Cimbres.
A distribuição dos povos indígenas, utilizadas pelo instrumento censitário,
mostrou a presença da população indígena nos seus territórios, com as suas
organizações tradicionais e indígenas nos meios urbanos, por falta de terras para
agricultura de subsistência, melhores condições de vida, em busca de serviços
educacionais e profissionais que não são ofertados nas aldeias ou nas cidades
próximas.
O Mapa 01

apresentou uma certa concentração dos povos indígenas nas

Regiões do Norte e no Centro-Oeste e a população indígena distribuídas nos demais
estados brasileiros.
As razões históricas condicionam o entendimento da atual distribuição
populacional nas demais Regiões brasileiras: Nordeste, Sudeste e Sul; pelo motivo do
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processo da colonização ter iniciado no litoral e impactado várias populações
indígenas.
A análise censitária no Brasil aperfeiçoa os instrumentos mapeadores da
geografia populacional dos indígenas no país, com a representação da distribuição
dos povos indígenas presente em todo o Brasil. O resultado censitário ultrapassa ao
imaginário coletivo de muitos no qual ainda remetem ou associam que os indígenas
existem apenas na Região Norte.
O resultado da pesquisa disponívela pela população brasileira em 2010,
mostrou que 0,4%, foram classificadas sendo indígenas.
Mapa 01 6- Distribuição total, rural e urbana da população indígena no Brasil

Fonte: Censo 2010
O instrumento censitário introduziu em 1990, a categoria “indígena” no item do
questionário chamado de “cor ou raça” apresentando uma mostra da presença dos
indígenas no final do século XX.
No Censo 2000, repetiu-se a mesma categoria e se pôde considerar o aumento
do autorreconhecimento indígena nas pesquisas realizadas nas terras indígenas. O

6

IBGE. Mapa. Disponível < http://indigenas.ibge.gov.br/mapas-indigenas-2.html>. Acessado em
06/02/ 2016
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fenômeno populacional indígenas nos Censos de 1991 a 2000 foi também citado nos
comentários de Azevedo:

A proporção da população autodeclara indígena no Brasil,
desde que se incluiu essa categoria como reposta possível à
questão da raça/cor de pele, tem aumentado bastante, mas
podemos verificar que “a grande virada” foi de 1991 para 2000,
quando de 0,2% da população passou a 0,43%. Já de 2000
para 2010, tivemos um pequeno aumento na proporção,
resultado de uma mudança na autodeclaração principalmente
nas regiões em relação ao anterior, realizado, 2000. É
provável que tenha havido uma migração da declaração para a
categoria “pardo”, principalmente [...] (apud TEIXEIRA;
MENEZES, 2013, p. 236).
As razões do aumento populacional indígena em que correlacionamos, ao
longo dos decênios 1990, 2000 e 2010, ocorreu com a implementação de políticas
públicas e ações afirmativas para os indígenas promovendo a sua afirmação
identitária.
Em primeiro lugar, ressaltamos novamente a Constituição Federativa do Brasil
(1988) que garante a cidadania, a autonomia, a autodeterminação ao indígenas, bem
como a liberdade para viver em suas terras; e que invalida o procedimento da tutela e
todos os princípios e as finalidades expedida pela Lei nº 6.001 - de 19 de dezembro de
1973, o Estatuto do Índio.
Por exemplo, a Figura 01 apresentou o acesso às terras indígenas do povo
Tuxá, no município de Inajá – Pernambuco, onde segundo os indígenas mais velhos
informaram antes da Constituição Cidadã “não era permitida” a identificação das
aldeias com placas devido às perseguições dos latifundiários.
Figura 01 – Território indígena do povo Tuxá – município Inajá – Pernambuco
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Fonte: arquivo pessoal,2015

No segundo, destacamos a questão das altas taxas de fecundidade nos
territórios indígenas com a implementação do subsistema de saúde indígena por meio
dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DISEI), promovendo a fusão “da
medicina ocidental e as medicinas tradicionais dos indígenas” (LUCIANO, 2006, p.
183).
A saúde indígena tem como benefício a queda da mortalidade infantil, o acesso
às vacinas, aos serviços complexos de atendimento a saúde. Resultados das
reivindicações e mobilizações indígenas.
Em terceiro lugar, a Educação Escolar Indígena possibilita a afirmação de
expressões socioculturais, bem como a valorização dessas para o fortalecendo da
identidade e a interculturalidade com outras sociedades.
Figura 02 – Escola Estadual Indígena José Pedro Pereira – povo Atikum –
Salgueiro/PE
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Fonte: arquivo pessoal, 2015.

A Figura 02 apresentou os alunos Atikum concluindo o 3ºano do Ensino Médio
na Escola Estadual José Pedro Pereira, no município de Salgueiro – Pernambuco.
Incluímos neste item as ações afirmativas sobre o sistema das cotas
implementadas para o acesso aos cursos de graduação e Especialização nas
instituições de ensino púbicas e os concursos públicos legitimados pelo Estado
Nacional, para o exercício cidadania e da afirmação identitária.
O fortalecimento de identidades locais, no caso os indígenas no Nordeste,
podem ser visto na forte reação defensiva daqueles membros dos grupos oligárquicos
que se sentem ameaçados pela presença de outras expressões socioculturais e no
uso de estratégias indígenas que incluem uma re-identificação do que seriam as
culturas de origem.
As estratégias são determinadas pelo grupo étnico a fim de proporcionar novos
contextos internas que passam a vivenciar em suas condições de existências. Ou
seja, as mobilizações permanentes pela visibilidade ao pertencimento, o legado
sociocultural e como os indígenas promovem nos seus movimentos no cenário
sociopolitico.
E por último, a economia indígena que busca um modelo socioeconômico
sustentável com autonomia. A autonomia econômica para os indígenas é “[...]
promover iniciativas produtivas ou exploratórias dos recursos naturais de forma
econômica, social, cultural e politicamente sustentável” (Idem, p. 189).
Enfim, os povos indígenas no Brasil por meio da própria mobilização viabilizada
pelo movimento indígena buscando superar as etapas calamitosa do passado.
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Atualmente, o indígena está constituído como sujeito de direito que é o indivíduo apto
a ser titular de direitos e deveres, não apenas os enquanto ser humano, mas também
os determinados em lei.
A conquista da cidadania procedeu à mudança no cenário brasileiro no qual o
indígena deixou de ser figurante e passou a ser o protagonista da sua própria história,
dotado de uma diversidade étnica e sociocultural preponente de cada povo.
Entretanto, as mobilizações do movimento indígena continuam para a consolidação, a
ampliação e defesa dos direitos dos povos indígenas no Brasil.

2. Da diversidade e ao reconhecimento para os povos indígenas

O Brasil é um país heterogêneo, herdeiro do imenso mosaico de diversidade
culturais oriundo do seu processo histórico e no qual resultou o legado cultural diante
da sua formação (HOLANDA, 1995; FREYRE, 1992) e que faz parte das mentalidades
coletivas da sociedade nacional de “um país sem preconceito” o que reforça ao Mito
da Democracia Racial.
Para isso, consideramos a necessidade de investir nos estudo da diversidade,
em especial os povos indígenas e a Teoria do Reconhecimento como a necessidade
de apreciar o conceito de identidade e o processo da construção identitária do sujeito.
Na condução do entendimento sobre a identidade como “fenômeno
sociocultural” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000, p.07) no qual podemos conceituar
como um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios significativos elaborados ao
longo do processo histórico pessoal ou grupal.
A identidade mostra entre o "interior" e o "exterior"— entre o mundo pessoal e
o mundo público. O fato de que arremessamos a nossa própria imagem nessas
identidades, ao mesmo tempo em que internalizamos seus significados e os valores,
tornando - o universo particular - que contribui para alinhar nossos sentimentos
subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural
(BERGER, 1979; GEERTZ, 1989).
A estrutura do sujeito está vinculada à identidade que estabiliza tanto os
sujeitos

quanto

os

mundos

culturais

que

eles

habitam,

tornando

ambos

reciprocamente mais unificados.
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável,
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias
identidades, algumas vezes contraditórias. Correspondentemente, as identidades, que
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compunham as paisagens sociais "lá fora" e que asseguravam nossa conformidade
subjetiva com as "necessidades" objetivas da cultura, estão entrando em falência,
como resultado de mudanças institucionais (Cf. BERGER, 1979, p.33-37).
O próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.
Além disso, a identidade promove os compartilhamentos estabelecidos através
da união estável de fusão de valores, entre eles: a religiosidade, a arte, a culinária, os
modos de vestir, pensar e agir dentre outros presentes nos sujeitos de uma sociedade.
Visto que há uma imensa complexidade na qual podemos compreender a construção
da identidade em manifestações que podem envolver um amplo número de situações
que vão desde a língua até a participação de fatos do cotidiano.
Ao longo do processo histórico do sujeito haverá circunstância de envolvimento
com outras culturas que se sabe que mesmo conheçamos e nos moldemos a outras
culturas, a nossa identidade permanecerá a mesma, pois ela influência na nossa
formação, seja pelo modo que agimos, seja pelo modo que pensamos.
A identidade se inseriu no contexto da diversidade sendo este uma mistura de
sujeitos e grupos com identidades diferentes dentro da mesma instituição social.
Entendemos que a diversidade está relacionada com as aspirações dos povos
e das pessoas à liberdade para exercer sua autodeterminação (SACRISTÁN IN:
ALCUDIA, 2002) esta aspiração estende-se à democracia e à necessidade de
administrar coletivamente realidades sociais que são plurais e de respeitar as
liberdades básicas.
Os estudos sobre as diversidades, sendo um conjunto de etnias, partem da
identidade, como foram desenvolvidos os conceitos anteriormente, com base na sua
estruturação pessoal e grupal.
A diversidade7 está inserida no relacionamento entre grupos que se
consideram e/ou considerados sendo no âmbito cultural ou social. A diversidade é
construída a partir da relação com o outro – alteridade.
Consideramos que há dentro da sociedade vários grupos étnicos que são
vistos como diferentes dos demais, seja pelos outros grupos, seja por eles mesmos. A
diferença do grupo ou do sujeito pode ser determinada pelo outro e incorporada pelo
grupo; e mais, assim como a identidade étnica a sua auto identificação pela sociedade
adjacente. Nota-se que a diferença étnica é legitimada por aspectos históricos, sociais
e políticos.

7

Este conceito aproxima-se da teoria da etnicidade que se refere nas relações étnicas.
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Cada grupo étnico elabora um discurso sobre o outro, a partir de sua
historicidade e perspectivas no qual as relações discursivas levam à redefinição do ser
étnico. Essa redefinição é um processo dinâmico, definido pelo entorno social.
Lembrando que apreender numa etnia poderá ocorrer o risco de perder sua
identidade.
As relações étnicas tende administrar as suas aspirações, modelos
organizacionais e produções culturais (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000); assim como
a sua formação ao longo do seu processo histórico – a biografia - e a sua relação com
os papéis institucionais (BERGER, 1979). Entende-se que não é a diferença cultural
que está na origem da diversidade, entretanto é a comunicação cultural que sugere a
ideia de diferença. „
Logo, ao falar a mesma língua, estar radicado no mesmo ambiente humano e
no mesmo território, possuir as mesmas tradições são fatores que constituem a base
fundamental das relações ordinárias da vida cotidiana.
Visto que é estigma profundamente a vida dos indivíduos, que se transformam
num dos elementos constitutivos da sua personalidade e definem, ao mesmo tempo, o
caráter específico do modo de viver de um grupo social.
Por outro lado, as relações sociais que derivam do fato de pertencer a mesma
etnia criam interesses coletivos e vínculos de solidariedade caracteristicamente
comunitários
Outro elemento para discussão que é ainda utilizado no vocabulário de muitos
é a palavra – tribo – relacionando aos grupos étnicos de expressão tradicional no caso
aos indígenas. No decorrer do processo histórico houve o declínio de termo tribo ou
comunidade tribal após a descolonização, pois a expressão inferioriza a dinâmica
social do grupo social, ou seja, prejudicando ou limitando os elementos operantes da
sua identidade do grupo social. Atualmente, as organizações sociais no meio indígena,
em especial os indígenas em Pernambuco, representam a estrutura de povo sendo
que esta estrutura está vinculada ao regime político, social e cultural legitimado.
Nesse contexto, contribui para a compreensão da Teoria do Reconhecimento,
do filósofo Axel Honneth como elemento fundamental “na gramática moral dos
conflitos”, já que esta gramática é desvendada pela luta por reconhecimento.
Conforme Honneth, as instituições são estruturas cristalizadas garantidas pelo
processo de aprendizado – moral/gramática – e que deve ser revisado. O Estado e o
Mercado são as instituições de maior uso dessa gramática, ou seja, princípios
normativos.
Entretanto, é na primeira instituição a família o contato com outros segmentos
sociais que começa a “realidade afetiva e emocional” (HONNETH, 2003, p. 41)
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chamada de reconhecimento. Segundo Honneth, desperta a atenção para as
experiências afetivas negativas levando à humilhação e ao sofrimento no qual provoca
a formação de segregação, invisibilidade e anulação do outro.
Os sentimentos negativos de raiva, desprezo, desrespeito, indiferença,
ressentimento entre outros são efeitos da consciência individual ou coletiva que
aplicam nas vítimas de modo sutil, às vezes silencioso ou tático provocando o não
reconhecimento. Com isso, lançamos a indagação de como evitar uma rebelião ou
severas criticas das vítimas do silêncio.
A Teoria do Reconhecimento de Honneth destaca o reconhecimento social da
sua “percepção e aceitação do indivíduo e pelos outros nas várias dimensões da sua
vida” e que “ultrapassa a esfera jurídica” (Idem, p. 43). As dimensões em destaque,
por Honneth fundamentais são:


A dimensão do amor que implementa a autoconfiança: família



A dimensão jurídica correlacionada à Constituição vinculado ao auto
respeito: Estado



A dimensão da solidariedade composição da autoestima individual
promovida no meio social: sociedade

As atividades executadas pela autodeterminação do indivíduo, ou seja, tornase necessário a gênese, o “criador de si mesmo”, reestruturando os seus conceitos.
Para Honneth essa atitude é fundamental.
A obra de Honneth Luta por Reconhecimento se concede ao questionamento
desses padrões sociais limitadores da identidade individual ou grupal.

Pois, a

obtenção do reconhecimento torna-se possível avançar socialmente com a valorização
da diversidade.
Acreditamos que o arcabouço apresentado por Honneth através da Teoria do
Reconhecimento tem a escola como o espaço ideal para a promoção da diversidade e
valorização das diferenças, entre elas os indígenas.
A concepção do protagonismo indígena se destaca na década de 1980 quando
os povos indígenas promoveram mobilizações de cunho político para exigir seu
reconhecimento legitimado pelo Estado.
Entendemos que a Teoria do reconhecimento do filósofo e sociólogo Axel
Honneth contribui para abordagem sobre a busca pelo reconhecimento promovido
pelos indígenas:
São as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua
tentativa de estabelecer institucional e culturalmente formas
ampliadas de reconhecimento recíproco, aquilo por meio do
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qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida
das sociedades. (HONNETH, 2009, p. 156).
O direito dos índios conquistados na Constituição Brasileira de 1988 que
garante ao acesso a uma educação especifica, diferenciada e intercultural, assistência
médica especifica e a retomada, demarcação e homologação dos seus territórios
tradicionais ocupados pelo latifúndio.
No Nordeste, os povos indígenas têm vivenciado, ao longo do processo
histórico imerso no cenário brasileiro, o contexto de conflito e lutas pelo direito a terra
e a garantia dos seus direitos sociais, bem como a afirmação e o fortalecimento da
identidade indígena e na liberdade na prática das suas tradições.

A eclosão de

conflitos agrários entre indígenas e latifundiários pela terra, resultando na morte de
lideranças indígenas.
Logo, os povos indígenas estabeleceram relações de poder com a sociedade
dominante no qual se entende como estratégias de mobilizações e negociação dos
indígenas, assim como respostas políticas ao longo processo histórico para a
conquista de direitos e afirmação de uma identidade diferenciada perante o Estado e
as demais forças políticas e sociais.
Entretanto, ainda há na atuação do Estado a (re)produz da “homogeneidade
como invisibilidade e dominação” (LACERDA, 2014, p.58) que estão presentes nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, bem como as instituições controladoras,
por exemplo, o Ministério Público Federal.
Diante da realidade vivida, quais as razões de minimizar e/ou indeferir o direito
aos povos indígenas?
A raiz da questão está ramificada através das determinações e limitações
impostas pela economia globalizada e consumista produzem e controlam na sua
totalidade no uso da terra como meio de produção a fim de tender ao modo industrial e
capitalista.
Para compreendemos a relevância do direito a terra para os povos indígena é
propriamente o seu significado – a terra - tanto como elemento operatório da
identidade quanto o mundo místico da sua ancestralidade e a religiosidade.
No entanto, as últimas notícias divulgadas pelo movimento indígena , por
exemplo, referente – a terra – vem do Presidente da FUNAI (Fundação oriunda do
Ministério da Justiça/Poder Executivo) deu aval ao Ibama, que emitiu Licença Prévia
do processo ambiental dentro da reserva sem consultar os indígenas Waimiri Atroari.
Segue a notícia:
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[...] foi o primeiro passo do processo ambiental para que a
concessionária Transnorte Energia S/A (formada por consórcio
entre a Alupar e Eletronorte) consiga a Licença de Instalação,
esperada para iniciar a obra. A linha de transmissão terá um
total de 721 km partindo de Manaus para gerar 500 KV de
energia em Boa Vista a partir da hidrelétrica de Tucuruí, no
Pará. O linhão ligará o Estado de Roraima ao Sistema
Integrado Nacional do Ministério de Minas e Energia
(MME).(TRAJANO, 2015)
Também no Poder Legislativo vem o dilema sobre a “aprovação” da A PEC
215 sendo uma grave ameaça aos povos indígenas e pode significar o fim das
demarcações das terras indígenas no Brasil.
Diante desse cenário, na luta pelo reconhecimento dos indígenas, diz Honneth,
passa pela a “reificação do mundo” (HONNETH, 2009, p.75) legitimado inserindo
praticas e mecanismos que possibilitam e até perpetuam sistematicamente a tal
esquecimento dos sujeitos.

Ou seja, que possibilita ao favorecimento intercambial

dos grandes empresários e latifundiários que dominam no âmbito econômico ditando
novas gramáticas nos Poderes e que considera o fator social de reitificação.
Portanto, consideramos que para as mudanças deste cenário e sair do
fenômeno “reificação” dita por Honneth é preciso conhecer profundamente as
proposta, saber exatamente as consequências negativas para os povos indígenas e
para o Brasil. Assim como, buscar apoio da sociedade e estudiosos para que apoiem
essa luta em defesa dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente.
E por fim, organizar mobilizações, entre os povos indígenas, e ambientalistas e
também com outros movimentos sociais afins, além de outros para alinhar os
empreendimentos ao bem comum dos sujeitos.
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Sobre o Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e a Integralidade:
notas etnográficas
Amanda Silva Rodrigues
Universidade Estadual de Santa Cruz
Resumo
Embora os povos indígenas do Brasil só tenham sido ‘incluídos’ no Sistema Saúde
anunciado pela constituição federal de 1988 um ano depois, quando foi criado o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, os elementos que norteiam e regulam o
‘desenho’ desse Subsistema – sua organização, o funcionamento e planejamento dos
serviços – bem como sua implementação, são aqueles pensados na referida carta
magna e nas Leis Orgânicas da Saúde. Da mesma maneira, a Política Nacional de
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas é orientada pela Política Nacional de Saúde,
que tem como diretriz o respeito às concepções, valores e práticas relacionadas ao
processo saúde-doença específicos a cada povo Indígena. A implantação dos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas – principal mecanismo utilizado pelo Ministério da
Saúde para operacionalizar o serviço de saúde indígena – foi marcada pela irrupção
de conflitos entre conceitos norteadores como a territorialização, a lógica de
financiamento dos serviços e as descontinuidades no funcionamento deles. Todavia o
modo de funcionamento do Subsistema de Saúde Indígena – ancorado no modelo de
distritalização; no planejamento de programas e ações de saúde definidos em
consonância à Política Nacional de Saúde – não oferece condições para se
contemplar a diversidade dos povos indígenas. O próprio SUS e o modelo de saúde
adotado por ele já contém uma série de limites no que diz respeito à integralidade da
assistência à saúde que logra oferecer à população. Questões como essa emergem
quando se analisa as Redes de Atenção à Saúde que permeiam e organizam o
trabalho das equipes de saúde que atuam nesses distritos. Desejo pensar sobre essas
questões, tomando como fio condutor situações vivenciadas por indígenas que
necessitam de atendimento à saúde fora da comunidade, a partir de uma incursão
etnográfica junto ao povo Tupinambá de Olivença-BA, que se encontra em fase de
execução desde dezembro de 2014.
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Introdução
A Constituição Federal de 1988 anunciou novos paradigmas no que diz
respeito ao direito à saúde no Brasil. Bebendo de um conceito de saúde, formulado na
8ª Conferência Nacional de Saúde, que considerava também as dimensões sociais e
culturais dos sujeitos,

anunciou

princípios

– descentralização,

integralidade,

participação comunitária e controle social – que norteariam o surgimento de um novo
Sistema de Saúde – consoante o ideal democrático que a carta magna instituía.
Também nesse sentido, o documento trouxe elementos que fazem menção ao
reconhecimento do direito à diversidade cultural, e ao mesmo tempo, assegurando tal
direito aos povos Indígenas e determinando à União a tarefa de proteção e respeito
aos bens desses povos.
Apenas em 1999, com a Lei Arouca, a saúde Indígena passou a ser encarada
como um serviço de saúde continuado, permanente (GARNELO; PONTES, 2012),
mediante a criação do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Trata-se
pois de um subsistema de saúde destinado a indígenas, vinculado a um sistema de
saúde para não indígenas. Enquanto um 'desdobramento' do Sistema Único de Saúde
– SUS –, o Subsistema partilha a essência, a organização e elementos de
funcionamento do Sistema e, ao mesmo tempo, pretende contemplar a diversidade
dos povos indígenas, de suas medicinas, de suas culturas.
O SUS por sua vez, carrega desde sua criação uma série de incoerências e
tensões que interferem em sua implementação, funcionamento e eficiência. Seu
surgimento

exigiu

novos

paradigmas

administrativos

em

razão

da

gestão

interfederativa compartilhada e da democracia participativa e uma série de dispositivos
legais1 foram lançados para nortear e consolidar sua implementação. No entanto,
pouco se avançou no que diz respeito à integração da saúde nas regiões que agregam
diversos municípios (DOMINGUEZ, 2014).
A fragmentação do SUS é entendida como produto de uma incoerência entre
a situação de saúde da população brasileira e o sistema de saúde. O sistema se
encontra voltado para o enfrentamento de condições agudas e para a agudização de
1

Em 2006, por exemplo, o Pacto pela Saúde procurou superar fatores que engendravam a fragmentação
de ações no SUS, fomentando a construção de arranjos organizacionais no sistema que contribuíssem
para a regionalização e para aperfeiçoamento de redes.
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condições crônicas, o que se mostra incompatível com o perfil nosológico do país, que
se caracteriza por envolver, ao mesmo tempo, agenda não concluída de problemas
como infecções, desnutrição e questões de saúde reprodutiva; a crescente incidência
de doenças crônicas e seus fatores de risco e o aumento do número de casos de
causas externas (MENDES, 2011).
Há um entendimento2 de que a saída para superar tais limitações do SUS
passa

pela

superação

da fragmentação,

pelo

fortalecimento

de

elementos

estruturantes do sistema e que já estavam postos desde a Constituição, a saber, a
noção de integralidade e a perspectiva das Redes de Atenção à Saúde.
As Redes de Atenção são organizações, arranjos; trata-se de uma
configuração assumida por conjunto de serviços de saúde que se vinculam entre si por
objetivos comuns e por desempenharem ações cooperativas e interdependentes, para
oferecer atenção contínua e integral a determinada população (SILVA, 2011). Esses
serviços interagem de forma poliárquica e a partir da atenção primária. A atenção à
saúde é baseada na população, nas particularidades das necessidades de saúde de
cada população permitindo também a individualização do cuidado.
A perspectiva das redes de atenção anuncia distinção radical na lógica dos
serviços presentes no SUS. Não é mais a concepção de hierarquia com níveis de
complexidade, mas sim a de poliarquia que inspira a relação entre os serviços de
saúde que integram o sistema e, consequentemente, que orienta esses serviços a
buscar resolução para os problemas de saúde apresentados pela população.
A noção de redes de atenção esteve presente desde a criação do SUS. Na
lógica dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI – as redes de atenção já
eram apontadas como elemento organizador da atenção em saúde desde sua criação
em 2009. Todavia, aponta-se que nunca foi efetivamente incorporada pelos serviços
por diversos motivos (SILVA, 2008). A despeito disso, entendo que essa perspectiva
potencializa a fragmentação da atenção à saúde indígena, pois não oferece saídas à
superação de dificuldades que se apresentam hoje ao funcionamento do subsistema,
mas sim as acentua.
2

Ver trabalhos de Hartz; Contradiopoulos (2004), Mendes (2010), Silva (2011), Silva (2008), Santos,
Giovanella (2014)
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Assim, o fortalecimento de ações para superar a fragmentação do SUS é
preocupante, já que fomentam ambiguidades e distanciamentos entre a preservação
do direito à saúde de populações indígenas e sistema de saúde destinado a não
indígenas.

A atenção à saúde do povo Tupinambá de Olivença
Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI – são Sistemas Locais de
Saúde, configurados como subsistema do SUS e contam com pólos-base localizados
em alguns municípios para viabilizar o atendimento. Trata-se de unidades de
referência para as equipes multidisciplinares responsáveis pela execução das ações
de saúde e são responsáveis por atividades diretas de cuidado, bem como pela
execução de ações de caráter administrativo como elaboração de relatórios de campo
e sistemas de informação (BRASIL, 2012).
Ilhéus – município onde habitam cerca de 7.353 indígenas – sedia um pólobase, vinculado ao DSEI-Bahia. Os Tupinambá de Olivença são a segunda etnia mais
numerosa no estado, somando 4.562 indígenas distribuídos em 9 localidades
(BRASIL, 2016). Nessa estrutura, a assistência à saúde é prestada pela Equipe
Multidisciplinar de Saúde Indígena – EMSI – diretamente nas localidades. Há quatro
equipes atuantes entre os Tupinambá. Os atendimentos são realizados em espaços
com infraestrutura bastante insipiente; faltam macas e instrumentos de trabalho além
de transporte permanente para apoiar a assistência à saúde.
O trabalho dessas equipes é norteado pela Política Nacional de Atenção à
Saúde dos Povos Indígenas. Além das ações programáticas – que incluem consultas
médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação e atividades de educação em
saúde – a equipe é responsável pelo encaminhamento das demandas de saúde
apresentadas pela população cuja resolutividade escapa à estrutura de atendimento
disponível nas localidades.
Diversas situações exigem o deslocamento dos indígenas para algum serviço
de saúde nos municípios próximos. Aqueles que possuem diagnóstico médico de
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hipertensão ou diabetes, por exemplo, realizam uma série de exames laboratoriais ao
longo do ano e, eventualmente, necessitam realizar consulta com alguma
especialidade médica ou exame mais complexo. O Agente de Saúde Indígena tem um
papel importante no encaminhamento desses atendimentos, pois é responsável por
coletar os documentos necessários junto aos pacientes e providenciar o agendamento.
Esse agendamento é realizado em um sistema online pela equipe do pólobase. Por meio desse sistema, o município oferece e regula cotas para todos os
atendimentos que ultrapassam a capacidade de resolução das unidades de saúde,
inclusive para unidades de saúde que sediam equipes de saúde indígena. Embora
conte com quatro EMSI, a saúde indígena possui apenas duas unidades registradas
no CNES3 – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – o que reduz
consideravelmente a quantidade de procedimentos disponíveis para atender aos
Tupinambá.
Além disso, essas cotas não são tácitas. O município pode transferí-las entre
as unidades básicas de saúde para manejar casos de urgência, por exemplo. Assim,
para evitar que as cotas disponíveis sejam subtraídas, a equipe do pólo precisa
conferir agilidade na marcação dos exames, consultas e/ou procedimentos. Esse é um
desafio especial, já que o território onde os Tupinambá habitam é vasto e contém
áreas de difícil acesso. Além disso, as viaturas disponíveis para facilitar o
deslocamento das equipes nem sempre estão ativas, o que exige do AIS maior esforço
para se deslocar e conseguir encaminhar os documentos dos pacientes até a cidade
de Ilhéus.
Quando o procedimento ou atendimento requerido não está disponível no
município, a equipe procura viabilizar o atendimento em algum outro município com
que haja pactuação4 para a especialidade em questão. Essas possibilidades, no
3

O CNES oferece dados sobre os estabelecimentos de saúde, sua capacidade física instalada, os
profissionais de saúde vinculados a ela e atendimentos realizados. Serve como base para operacionalizar
os Sistemas de Informação em Saúde e auxilia no planejamento em saúde de gestores. Pelo cadastro,
por exemplo, se o controle dos procedimentos realizados nos estabelecimentos, possibilitando gestão
dos recursos disponíveis nos municípios.
4

Trata-se de um processo instituído no âmbito do SUS onde, em consonância com o processo de
planejamento, são definidas e quantificadas as ações de saúde para população residente em cada
território, bem como efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população aos
serviços de saúde.
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entanto, são eventualmente suspensas quando ocorrem interrupções no repasse
financeiro entre os municípios. Caso a demanda não seja atendida, o pólo-base aciona
o DSEI-Bahia para que o atendimento seja viabilizado no município de Salvador.
Vemos, pois, que toda a estrutura de organização de serviços para os povos
indígenas é vinculada e subordinada à organização dos serviços definidos para não
indígenas. Como o SUS foi definido de forma hierarquizada e regionalizada,
obedecendo a níveis de atenção, o serviço de saúde indígena também pensado
segundo essa lógica. A ideia é que nos polos – e na (s) unidade (s) de saúde vinculada
(s) a eles – a maioria dos atendimentos fossem realizados e que os casos que
demandassem mais recursos assistenciais fossem referenciados para a rede de
serviços do SUS (MS,2000). Contudo, esse caráter ambíguo do 'sistema de saúde
indígena' tem efeitos diversos sobre a assistência à saúde desses povos, muitas
vezes implicando em desassistência, como evidenciam as estórias de alguns
indígenas.
João5 tem 54 anos e faz tratamento médico para diabetes há 5 anos. Usa
medicamentos orais para controlar a doença e diz que procura seguir as
recomendações alimentares sugeridas pela equipe de saúde do polo. No último ano,
realizou exames laboratoriais de rotina e afirma que todas as vezes em que precisou
de atendimento à saúde na cidade, foi atendido: “Como eles encaminham, ajeitam os
papéis, é rápido. O menino aí6, faz tudo rapidinho.”. A despeito de sua experiência
positiva com o serviço, é interessante perceber que ele não realiza um dos exames 7
indicados para o monitoramento do diabetes, há mais de um ano, devido a grande
demanda pelo procedimento nos serviços do município.
A percepção de João, que mora em uma aldeia às margens da rodovia BA001, cerca de 20 km de Ilhéus não é comum aos Tupinambá. Nas localidades mais
distantes os tempos de espera para realização de procedimentos fora da aldeia é

5

Os nomes utilizados aqui no texto foram atribuídos aleatoriamente pela autora, a fim de conferir
anonimato às pessoas que compartilharam suas experiências com o serviço.
6

Referência ao AIS que atua na localidade.

7

A dosagem de hemoglobina glicosilada é indicada como critério clínico para o monitoramento da
evolução clínica do diabetes e sua avaliação periódica é indicada nos protocolos assistenciais do SUS.
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maior, assim como são mais comuns insatisfações com a resolutividade da equipe,
inclusive com o trabalho do AIS.
Nesse sentido, vejo que o funcionamento da rede não comporta a
particularidade de organização dos Tupinambá, pois os residentes nas localidades
mais

distantes

do

município

são

desfavorecidos

pela

rotina

praticada

no

funcionamento das redes de atenção, sua chance de realizar esses atendimentos é
menor e o processo para viabilizá-los é mais demorado. Além disso, percebo que o
AIS assume uma posição de fragilidade nessa rotina, e nesse sentido há potencial
para a irrupção de pequenos conflitos entre os Tupinambá. São comuns embates entre
alguns AIS e a população que representam devido à demora para conseguir
atendimento fora da aldeia. De certa forma, é como se a função do AIS – que deveria
garantir a noção de participação popular e agregar a comunidade às equipes de
saúde, tal como a figura do agente comunitário de saúde – fosse catalisador de
pequenos conflitos entre os indígenas.
Ademais, a organização em redes de atenção parece não ser suficiente para
garantir integralidade da atenção à saúde, que seria, de acordo com Pinheiro; Matos
(2006), um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, preventivos e curativos,
individuais e coletivos, organizados em consonância aos níveis de complexidade do
sistema.
A estória de Maria, 3 anos, Tupinambá residente na localidade do Acuípe,
evidencia isso. Foi detectada valvulopatia em Maria aos 11 meses de vida e desde
então passou a realizar exames periódicos para avaliar sua saúde e determinar o
momento em que necessitaria de intervenção cirúrgica. Há 1 ano a equipe iniciou uma
empreitada para que o procedimento fosse realizado. O pólo solicitou ajuda ao DSEI
que conseguiu encaminhar a paciente para realização do procedimento em Salvador,
já que no município não havia infraestrutura para tal. O processo inteiro durou 16
meses, mas a cirurgia não foi realizada porque um dos exames cardiológicos que
Maria havia levado estava sem laudo médico. A equipe do pólo entrou em contato com
o hospital e soube que um novo exame não poderia ser realizado (já que o
equipamento estava em manutenção). Antes que o DSEI se mobilizasse para tentar
realizar novo exame em outro serviço, a paciente recebeu alta e foi encaminhada de

77

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

9

volta a Ilhéus. A cirurgia foi agendada novamente para junho desse ano, depois de 9
meses de espera.
Performar os papéis previstos dentro das rotinas (e das cenas) que integram
as redes, passa a ser um fim em si para muitos profissionais que atuam nos serviços
de saúde. Nesse sentido, é como se a noção de rede de atenção se aproximasse de
um simulacro e a atuação dos representantes das instituições de saúde, de simulação:
Estamos na lógica da simulação, que já nada tem a ver com a
lógica dos fatos e uma ordem das razões. Simulação é
caracterizada pela precessão do modelo, de todos modelos ao
redor do mero fato – o modelo vem primeiro e a circulação
orbital constitui o genuíno campo magnético dos eventos. Os
fatos não têm mais uma trajetória própria, nascem da
intersecção de modelos ao mesmo tempo. (BAUDRILLARD,
1991, p.26)
O cuidado à saúde e à pessoa que está demandando atendimento, a oferta
de uma atenção integral à saúde parece ser algo volátil que é acionado para reafirmar
alguns papéis e algumas rotinas. A interação entre a equipe do hospital que recebeu
Maria e a equipe de profissionais do pólo evidencia isso. A equipe do hospital
argumentava que houve falha do pólo ao encaminhar a paciente sem laudo, que o
cuidado proporcionado pela equipe foi “falho” que o “paciente não foi visto como um
todo”. A enfermeira do pólo, por sua vez, apontava que era mais dispendioso (para a
paciente e para o sistema) suspender a cirurgia ao invés de providenciar a realização
do exame e que “para oferecer cuidado integral os serviços e os profissionais
deveriam ser capazes de enxergar como uma decisão afetava o paciente em vários
sentidos.”.
Estou destacando aqui que o conceito de integralidade é polissêmico. Os
profissionais que atuam nos serviços de saúde possuem entendimentos variados e por
vezes disputantes entre si sobre essa noção. Isso engendra enfrentamentos
diferentes, face às particularidades que permeiam as situações que envolvem o
atendimento à saúde dos indígenas. Nesses movimentos, nem sempre os indígenas –
suas necessidades de cuidado, suas demandas durante os atendimentos – são
favorecidos. A integralidade, esse princípio doutrinário do SUS e também estruturante
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, é mais um dos
elementos que compõe uma estratégia de subalternidade de saberes (COELHO,
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2008). São estratégias de controle e imposição de valores do Estado, perpetuando,
em alguma medida, a circunscrição, a assimetria do outro quando em relação com
esse Estado.

Considerações Finais
Há o entendimento de que a superação da fragmentação da assistência do
SUS seria viabilizada por meio da consolidação das redes de atenção em saúde. Em
2008, o Ministério da Saúde lançou um documento onde destaca a importância da
organização dessas configurações dentro do SUS e desde então a formação de redes
regionalizadas e integradas de atenção à saúde tem sido um desafio a ser enfrentado
na tentativa de conseguir implementar um sistema de saúde capaz de oferecer
atenção à saúde pautado na integralidade. Uma vez que o serviço de saúde indígena
existe (a partir) do SUS, tal discussão merece ser problematizada.
O próprio SUS e o modelo de saúde adotado por ele já contém uma série de
limites no que diz respeito à integralidade da assistência à saúde que consegue
oferecer à população. O programa de saúde destinado ao enfrentamento de condições
crônicas como o Diabetes e a Hipertensão, por exemplo, não consegue garantir
assistência que priorize a experiência dos sujeitos e suas necessidades de cuidado
relacionadas a essas doenças. Rodrigues (2013) mostrou que os serviços e os
profissionais de saúde priorizam a obtenção de indicadores epidemiológicos de
‘controle’ dessas doenças e não atender às necessidades de assistência demanda por
pessoas em tratamento para diabetes. A razão de funcionamento dos serviços é antes
performar determinado modelo de atuação frente a doença e não cuidar de pessoas
que estejam vivenciando uma doença. Além disso, nos serviços de saúde e nas
interações entre profissionais de saúde e pacientes emerge um espaço onde operam
moralidades e subjetividades diversas e muitas vezes disputantes – legitimadas pela
estrutura que edifica a política de saúde – que perpetuam o distanciamento entre
quem cuida e quem deveria receber cuidado.
O atual serviço de saúde indígena herdou essas incoerências, quando
nasceu para o Estado enquanto um subsistema de saúde. Esse caráter ambíguo da
Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, muitas vezes apontado
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etnograficamente8, ressoa e se atualiza a cada 'mudança' que se pensa para o SUS.
Entendo que o fortalecimento das redes de atenção à saúde não implicará em garantia
de integralidade da assistência à saúde dos povos indígenas. Continuaremos lidando
com essas questões enquanto existir um serviço para indígenas pensado por não
indígenas. A lógica de organização desse serviço precisa prever e preservar o
acionamento de sistemas de saúde diversos, sem estabelecer uma hierarquia de
saberes.
Nesse sentido, o fortalecimento das medicinas tradicionais tem sido apontado
como um caminho efetivo para instituir a integralidade na atenção à saúde dos povos
indígenas (FERREIRA, 2012), na medida em que pode fornecer elementos para a
reorganização do serviço de saúde indígena vigente.
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