
TÍTULO: O PRECONCEITO FRENTE À VULNERABILIDADE DOS INDÍGENAS BRASILEIROS.TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DireitoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPEDES DE MARÍLIA - UNIVEMINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUÍS VIEIRA CARLOS JÚNIORORIENTADOR(ES): 



RESUMO 
 
Com o objetivo de alertar os órgãos competentes para a dimensão do problema 
de ordem inconstitucional da demarcação das terras indígenas o presente 
trabalho mostra de forma dedutiva meio a pesquisa bibliográfica e recursos da 
rede mundial de computadores, a urgência de se evitar um etnocídio do qual o 
Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas - ONU vem 
alertando o Brasil.  Devido ao aumento de homicídios diante do conflito entre os 
indígenas e os ruralistas, conclui-se que há um desrespeito em se protelar as 
referidas demarcações, o que gera este desconforto aliado ao preconceito de 
toda sociedade em relação a este povo. A vulnerabilidade se dá de forma sutil 
por parte das pessoas que têm uma ideia errônea de quem é o índio na verdade, 
limitando ao que se aprende nas escolas, no ensino fundamental apenas e uma 
das formas para vencer o preconceito e dar voz ao índio para saber o que 
realmente eles necessitam.  É preciso analisar os princípios e as competências 
de instituições como a FUNAI que dizem defender os índios, bem como a 
efetividade de políticas públicas relacionadas, a fim de assegurar seus direitos, 
já que os índios são os primeiros e verdadeiros donos desta terra. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O proposto artigo é composto de uma breve explanação sobre 

quem são os índios brasileiros e sua situação legal, despertando uma visão 

crítica quanto ao desrespeito e o descaso na questão da demarcação das terras 

indígenas e como isto está sendo o alvo dos conflitos com os ruralistas, conflito 

este, que provoca a morte de boa parte da população indígena, o que tem 

despertado a atenção até das autoridades internacionais. 

 O povo brasileiro desconhecendo quem é o índio realmente, se 

restringe ao que se aprendeu nas escolas, no ensino fundamental, julgando-os, 

assim, com preconceito e discriminação. Quando se indaga sobre estes povos 

logo aparecem respostas como: são pessoas que caçam, dançam, pintam a 

“cara “e dormem em redes. As pessoas, de uma maneira geral, têm a ideia de 

que todos os índios não gostam de trabalhar e se esquecem da grande 

importância deste povo para a constituição da nossa cultura. 

 Os índios são nossos ancestrais, aos quais devemos muito de 

nossa tradição, mas não nos damos conta disso, por exemplo, na agricultura, 

lazer, culinária, artes e até na medicina. Eles trazem a sabedoria milenar de seu 

povo que respeita e ama a natureza entre outras coisas às quais estudiosos 



como a antropóloga e historiadora Manuela Carneiro da Cunha descreve muito 

bem em suas obras. 

 Por muito tempo o Estado, ao invés de protegê-los, se empenhou 

a transformá-los em não índios ou ameríndios, como os chamam, e sim em força 

de trabalho e mais eleitores. Os políticos prometeram e prometem sempre o que 

não cumprem. Atualmente o Poder Público tem deixado de ser inerte à questão 

da tutela dos povos indígenas e passa a dedicar-lhes maior atenção por meio de 

órgãos competentes, porém, infelizmente, ainda com pouca efetividade. 

 A partir da década de 70, começam a surgir os movimentos 

indígenas dando maior visibilidade a esses povos tão sofridos. Desde 1910, há 

algumas legislações relacionadas aos direitos e garantias dos índios, entretanto, 

apesar de todo este tempo decorrido, os problemas relacionados aos direitos 

dos índios ainda permanecem. A razão está em a maior parte da população não 

saber realmente das verdadeiras necessidades dos índios por eles mesmos. E 

é esta a missão dos movimentos sociais indígenas: empoderar e fazer ouvi-los. 

 Com a Constituição Federal- CF de 1988, surge uma nova 

perspectiva, o chamado Marco Temporal, que promete, entre outras coisas, 

resolver a questão das terras indígenas. 

 A pesquisa tem como objetivo despertar a opinião crítica a esta 

orientação interpretativa dos direitos constitucionais dos índios, o que gera 

insegurança jurídica para toda a população brasileira, por causa da dificuldade 

do acesso à justiça. Além disso, analisar as legislações e órgãos competentes, 

e a luta pela igualdade de direitos e equidade como cidadãos brasileiros que são 

os índios. Para isso, foi utilizado o método dedutivo de pesquisa bibliográfica, 

jurisprudencial documental e análise de sítios eletrônicos pertinentes ao tema. 

 Embora a Constituição Federal de 1988 tenha consolidado os 

direitos originários de maneira especial, pluriétnico e intercultural da sociedade 

brasileira, ainda existe até os dias atuais os vícios do racismo e do preconceito. 

 A FUNAI- Fundação Nacional do Índio, está sendo reestruturada, 

com a criação da Comissão Nacional de Políticas Indígenas-CNPI em 2016 e 

dos Comitês Regionais do Estado tem sua política agrícola e fundiária em 

relação aos índios como os benefícios de seguridade social, princípios 

constitucionais quanto a saúde, previdência social, assistência social SUS, 

previdência e assistência social, o PROUNI, bolsa família, cultura, fundo para 



desenvolvimento  dos povos indígenas, defesa nacional e faixa de fronteira, 

pesquisa ( biotecnologia) 2007 por estrangeiros, decretos, leis complementares 

como a de nº 75/93 que legitima o Ministério Público da União defender os bens 

e interesses dos indígenas e das minorias mais necessitadas, enfim cabe ao 

Ministério Público intervir quando necessário nas questões indígenas, o que não 

obstante está acontecendo. Para que aconteça esta intervenção, deve haver 

movimentos indígenas. 

 A Lei nº 4.717/65, nos artigos 18 e 20, XI e 231 da CF/88, O STF- 

Supremo Tribunal Federal, ponderou que seria impossível resolver o conflito 

Judiciário apresentado sem enunciar os aspectos básicos do regime jurídico 

aplicável das áreas demarcadas, já o Procurador Geral da República sustentou 

que o STF dera primazia incondicionada à interesses da União, bem como à 

tutela do meio ambiente, em detrimento dos direitos dos indígenas, o art. 109 

CF/88 diz: Compete a Justiça Federal ao processar e julgar os conflitos que 

versem sobre os direitos indígenas. (DALLARI, 1991). 

 A Portaria nº 68, por meio de uma norma, explicitou mudanças nos 

procedimentos de demarcação das terras indígenas quando a FUNAI, sob 

pressão do Partido Social Cristão- PSC e o atual Governo, indicou o poder 

econômico vinculado ao agronegócio agrupado à bancada ruralista do 

Congresso Nacional, que publicou uma portaria de propostas contidas na minuta 

desse instrumento. Entretanto, são todas inconstitucionais e violadoras dos 

direitos dos povos indígenas. 

 O Brasil ratificou algumas Convenções internacionais, como a 

Convenção 107 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mais tarde 

convertida na Convenção nº169, ocorrida em Genebra, sobre os povos 

indígenas. Esta Convenção é o único instrumento internacional, do qual o Brasil 

é signatário, que faz com que os direitos de preservar suas identidades indígenas 

fossem mantidos, porém sempre visando a sua mão de obra. 

 Na CF/88, foi destacado um capítulo especial aos índios, os art. 

231 e 232 e o marco temporal que dentre seus direitos estava a demarcação de 

suas terras, juntamente com um prazo de 5 anos para se efetivar legalmente. 

Hoje passados quase 30 anos o descaso é presente, mesmo sabendo que este 

é o principal intuito dos indígenas  



 O Estado deveria estabelecer junto com os indígenas um processo 

aberto e transparente nas questões que envolve as leis que são diretamente 

ligadas a eles, assim como, as tradições, costumes e regimes de posse de terras, 

garantindo assim seus direitos humanos. São 46 artigos relacionados 

diretamente aos povos indígenas na ONU. 

 A FUNAI está sendo reestruturada, com a criação da Comissão 

Nacional de Políticas Indígenas-CNPI em 2016 e dos Comitês Regionais.  

 

          Na CF/88, foi destacado um capítulo especial aos índios, os art. 231e 232 

e o marco temporal que dentre seus direitos estava a demarcação de suas terras, 

juntamente com um prazo de 5 anos para se efetivar legalmente. Hoje passados 

quase 30 anos o descaso é presente, mesmo sabendo que este é o principal 

intuito dos indígenas. 

 Há muitas políticas públicas beneficiando os índios, como qualquer 

outro trabalhador, como a de transferência de renda, exemplo da bolsa família, 

criada em 2008, porém sua eficácia é falha, assim como tantas outras neste país. 

 A demarcação das terras indígenas é um tema atual e que gera 

polêmica desde 1970, tendo sido abordada na CF/88 (art. 231). O Estatuto do 

índio estipulou o processo e demarcação regulada pelo Poder Executivo, porém, 

vem sofrendo modificações em 672 terras indígenas, sendo que 115 delas 

permanecem em estudo para que possam vir a ser demarcadas, o que denota, 

por si só, um completo descaso. 

 

1. QUEM É O ÍNDIO? 

 

 O índio é o que é ou o que pensam que ele é? 

 Segundo o Censo de 2010 do IBGE1, a população indígena 

brasileira era de 896,9 mil índios de 82 referências de tribos, das quais 32 são 

referências da FUNAI. 

 Luiz Arnaldo Campos2 responde à pergunta proposta acima 

dizendo que os índios ‘são sobreviventes de um massacre que se iniciou há 500 

anos atrás e perdura até hoje’. 

                                            
 
 



 Para muitos são apenas selvagens que usam arco e flecha e 

pintam seus corpos, essa imagem pitoresca que vem à mente foi sem dúvida o 

que nos ensinaram nas escolas de ensino fundamental e por trás desse 

estereótipo há todo um preconceito e discriminação, devido as pessoas não 

saberem, realmente, quem são os povos indígenas, o que precisam e aonde 

pretendem chegar. 

 O povo indígena são os nativos dessa terra antes da colonização 

europeia, africana e de outros. Já nos primórdios quando o homem branco 

chegou trazendo doenças, arrogância e poder de ganância, fez deles escravos, 

além da tentativa de lhes impor comportamentos da civilização, por meio da 

religião por exemplo - algo que não deu certo. Como nos remete o antropólogo 

Darcy Ribeiro em suas obras: 

 

Por trás desse povo indígena há toda uma tradição milenar, uma 

cultura da qual tem-se muito a aprender, com eles que são 

conhecedores e verdadeiros pesquisadores da terra e trazem 

consigo o respeito e o amor pela mãe natureza (RIBEIRO, 1979). 

 

 A mitologia brasileira tem no índio seu maior protagonista, porém 

poucos o reconhecem enquanto indivíduos, cidadãos brasileiros. O índio vem se 

tornando ao longo da história uma lenda, um personagem do folclore da mesma 

maneira como se vê em outros países que acabaram por destruir esse povo. 

Sim, porque é mais fácil extinguir um povo do que ajudá-lo, sem contar que, 

geralmente, as pessoas desconhecem ou preferem não se dar conta de tão rica 

e sábia cultura que os índios possuem, eles podem contribuir e muito com a 

diversidade. Tudo que vá ao contrário dessa premissa está direcionado ao 

preconceito e à discriminação e assim indo contra a nossa Constituição, segundo 

a qual, de acordo com o “art. 3º, inciso IV- Constituem-se objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil: IV-Promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

 Após a Constituição de 1988 ocorreram muitos desdobramentos 

legais no sentido de se valorar a cultura indígena, porém desde o ensino médio 

o que se aprende nas escolas são formas singelas e tardias de reversão formal 

para se explicar a violência do Estado perante estes povos. 



 E se os índios agissem de modo diferente, ao terrem sofrido a 

invasão de suas terras? Mas, o índio chamado de “o bom selvagem”, pela sua 

simplicidade e desapego aos bens materiais, em proporção não pensou estar 

sendo vítima desses homens brancos, que até hoje lhes causam males. Para os 

índios eles eram possuidores de um bem muito maior que uma simples pedra ou 

um espelho, eles tinham e têm a proteção de deuses da “Mãe Natureza”. 

 É difícil pensar como unificar todas as “tribos” numa única 

população já que são muitas espalhadas por todo o território nacional, com 

diferentes línguas e costumes. Pesquisadores estimam que, em 1500, haviam 

cerca de três milhões de índios e cerca de mais de 1.000 línguas distintas entre 

eles, hoje há uns 200 povos, de tribos diferentes e 180 línguas que sobreviveram 

ao colonialismo devastador e ainda hoje compõem a riqueza cultural do nosso 

país (Castanha, 1999).   

 

2. O MOVIMENTO INDÍGENA E A VIOLÊNCIA 

 

 Após a Ditadura na década de 70, o Estado quis emancipar o povo 

indígena e assim tirá-lo de sua responsabilidade tutelar, tornando-o, assim, 

menos índio. Por meio deste projeto de desindianização jurídica surgem as 

Comissões pró-índio, as ANAIS- Assistência Nacional de Ação Indígena. 

 Os movimentos indígenas, além de demonstrarem o 

empoderamento desse povo tão vulnerável perante a sociedade, visam dar voz, 

pedir socorro, principalmente na questão de retomada de suas terras - esta é a 

principal causa da luta.  

 Negar o povo indígena é desconstruir toda uma nação brasileira 

que é formada basicamente por três etnias o branco, o negro e o índio, portanto 

é importante que se respeite cada um desses povos dentro de cada diversidade, 

isto só se deu após os movimentos das minorias dos negros e dos índios. 

 Graças a esses movimentos o povo indígena já obteve grandes 

avanços, porém, o primordial ainda está por vir. Apesar de todas as resistências, 

os movimentos persistem, como sugere Daniel Munduruku: 

 

“O paradigma exterminacionista marca, portanto, um longo 

período histórico no qual predominou a violência física, 



concretizada em práticas genocidas, legalmente autorizadas 

pelo governo português. O genocídio pode ser conceituado 

como forma de eliminação de coletividades de pessoas e 

caracteriza-se pela destruição física ou mental de grupos 

étnicos, conforme está explicitado no art. 3º da Convenção da 

ONU, aprovada  em Paris, em 1948”.3 (MUNDURUKU, 2012). 

 

 Assim pode se dizer que a igreja aliada ao Governo Colonial foram 

os responsáveis pela extinção de quase todos os habitantes do Mundo Novo 

devido ao simples argumento da política da época que era combater a barbárie 

dos infiéis para construir uma nova sociedade. Hoje se matam militantes sem 

desculpa nenhuma, por isso a preocupação em relação ao Conselho da ONU. 

 

3. O MOVIMENTO INDÍGENA E A VIOLÊNCIA 
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Comissões pró-índio, as ANAIS- Assistência Nacional de Ação Indígena. 

 Os movimentos indígenas, além de demonstrarem o 

empoderamento desse povo tão vulnerável perante a sociedade, visam dar voz, 

pedir socorro, principalmente na questão de retomada de suas terras - esta é a 

principal causa da luta.  

 Negar o povo indígena é desconstruir toda uma nação brasileira 

que é formada basicamente por três etnias o branco, o negro e o índio, portanto 

é importante que se respeite cada um desses povos dentro de cada diversidade, 

isto só se deu após os movimentos das minorias dos negros e dos índios. 

 Graças a esses movimentos o povo indígena já obteve grandes 

avanços, porém, o primordial ainda está por vir. Apesar de todas as resistências, 

os movimentos persistem, como sugere Daniel Munduruku: 

 

“O paradigma exterminacionista marca, portanto, um longo 

período histórico no qual predominou a violência física, 

concretizada em práticas genocidas, legalmente autorizadas 

pelo governo português. O genocídio pode ser conceituado 

                                            
 
. 



como forma de eliminação de coletividades de pessoas e 

caracteriza-se pela destruição física ou mental de grupos 

étnicos, conforme está explicitado no art. 3º da Convenção da 

ONU, aprovada  em Paris, em 1948”.4 (MUNDURUKU, 2012). 

 

 Assim pode se dizer que a igreja aliada ao Governo Colonial foram 

os responsáveis pela extinção de quase todos os habitantes do Mundo Novo 

devido ao simples argumento da política da época que era combater a barbárie 

dos infiéis para construir uma nova sociedade. Hoje se matam militantes sem 

desculpa nenhuma, por isso a preocupação em relação ao Conselho da ONU. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após a CF/88 a população indígena teve um grande avanço em 

relação a sua independência como cidadão índio e brasileiro, pois se libertou da 

tutela do Estado e assim pode ser ouvido e respeitado como qualquer outro 

cidadão de direitos e deveres. 

 Toda legislação, decretos e portarias ainda se mostram ineficazes, 

devido a não se atentarem para as verdadeiras necessidades deste povo. 

Somente com uma educação adequada e pertinente às realidades indígenas 

começará a surtir os efeitos na qualidade e nas consequências benéficas para 

este povo que ainda está à margem do direito e da justiça. 

 Com os movimentos indígenas, este povo começa a se empoderar, 

ganhar voz e liberdade para serem quem realmente são e não o que o Estado 

quer que eles sejam, pois vivemos num Estado Democrático de Direito. 

 A luta indígena é a mesma de todas as minorias que têm difícil 

acesso à justiça, por serem sufocados e mortos pelo preconceito e discriminação 

que os cercam. É notório que toda a violência se resume nestes dois conceitos 

arcaicos e desumanos, esta violência está atrelada a fatores históricos e culturais 

do nosso país o qual se deu com a Colonização, assim como tantos outros 

problemas que enfrentamos até os dias atuais.  

 É preciso entender a etnia indígena e sua importância cultural, de 

diversidade e sustentabilidade, das quais o planeta tanto necessita atualmente. 

                                            
 
. 



Aprender com os índios a respeitar e amar a natureza também faz parte dos 

direitos humanos, por isso a preocupação internacional quanto a esta questão. 

 A mera obrigatoriedade legal de se reconhecer o índio e toda a 

diversidade cultural, além de ter um caráter antipedagógico, deve ser 

neutralizado, pois contribui para que o preconceito e resistências continuem, 

mesmo com as leis específicas. A escola deve levar o aluno à reflexão 

juntamente com as intenções que possam motivar a vigência dessas leis. 

 A Constituição Federal ainda não produziu os efeitos esperados de 

profunda transformação social, faltando muito para que se concretize um Estado 

intercultural onde o índio possa ser ouvido e respeitado. As escolas neste sentido 

são instrumentos de transformação social, ampliando a capacidade de tolerância 

das futuras gerações acabando com o preconceito. 
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