
PRINCÍPIOS GERAIS PARA UMA NOVA POLÍTICA INDIGENISTA 

Pedro Agostinho 

1 
D~ T~ D j /..~ . ./~---~· ~6 

,~ u .. ~'-1 D Cfl tJ.i tÊ.::1.6_ 
A construção de uma política indigenista coerente e 

válida assenta na constatação de que a heterogeneidade étnico-cul 

tural do Brasil é uma realidade dada e inarredável, geradora de di 

fíceis problemas de articulação e compatibilização entre pequenas 

sociedades muito diversas entre si - as indígenas - e uma socieda 

1. QUADRO GERAL 

de grande e complexa - a nacional - que se organiza em Estado e po 

líticamente domina o território do país. Equivale isso a reconhe 

cer que essas sociedades são entidades sociais inclusas naquele teE 

ritório e envolvidas pela sociedade nacional, estabelecendo comes 

ta complexas relações nos planos do econômico, do social, do cultu 

rale do político. 

Enquanto sociedade operantes, elas têm uma dimensão 

espacial, um território que ocupam e lhes é essencial à existência 
física, social e psicológica, definido pelo conjunto total de rel~ 

ções ecológicas, sociais e simbólicas estabelecidas entre determi 

nada população humana, indi'gena, e o espaço geográfico sobre o qual 

atua. Como populações humanas, socialmente organizadas, etnicamen 

te definidas, e dotadas de indissociável dimensão territorial,elas 

se constituem como povos minoritários abarcados pelas fronteiras 

do país, e distintos desse outro povo.que se organiza como socie 

dade nacional dotada de Estado, etnicamente se auto-definindo. como 

povo brasileiro. Do pertencer.- a um povo indigena deriva a- identida 

de étnica de seus membros, que, reconhecida na legislação anvigor, 

gera um estado social (status socialis) como atributo· permanente 

da personalidade jurídica dos indivíduos. A esse estado social, o 

riginado por uma identid~de persistente que não se extingue por 

miscigenação racial e aculturação, corresponde certa constelação de 
direitos inscritos na lei, não podendo ser disputado ou negado sem 

grave ofensa aos indivíduos e à sua posição no universo jurídico. 
Cumpre ao Estado, portanto, agir em sua defesa. 

Em sua qualidade de povos, as sociedades indigenas 

do Brasil, surgem, de fato,embora não de direito, como entidades po 

liticamente atuantes face ao Estado e à sociedade nacional. Alcan 
çando a cifra de cento e oitenta, configuram urna questão política 

específica, que especificamente tem de ser tratada. 
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2º TERRAS IND!GENAS 

Ponto básico e primário dessa questão é a integral 
garantia do território como fundamento físico da população indlge 
na, de sua sobrevivência biológica, de sua coesão social e de seu 
funcionamento econômico e político.· Integral garantia significa a 
posse e usufruto exclusivo da terra, compreendendo solo e subsolo, 

e de todas as riquezas que ela contenha, vedada toda e qualquer 

exploração que não a exercida diretamente pelos membros do povo 

indígena a que pertença. o âmbito espacial desse território é da 
do pelo conjunto total de relações a nível ecológico, social e 
simbólico, já referidas, e não pode ser definido a partir dospre~ 

supostos jurídicos, geométricos e geodésicos que caracterizam a 
propriedade fundiária no sistema legal e econômico da sociedade 
nacional. Para traduzir es~a realidade de fato qu~· é o território 
trib~l, redefinindo-a em termos do arcabouço institucional do Es 
tado brasileiro, exige-se que o conhecimento das condições parti 
culares de ·utilização do território pelos índios preceda a deli~ 
mitação cartográfica do·mesmo. A abrangência real do território 
do povo indígena é determinada pela operação de seu sistema so 
cial, e não pelo. arbítrio administrativo do aparelho estatal. 

3. ESPECIFICIDADE DAS ECONOMIAS INDÍGENAS 

Segundo ponto é reconhecer nas economias indígenas 

a.qualidade de sistemas econômicos específicos, que funcionan s~ 

gundo uma lógica com regras próprias e distintas, irredutíveis às 
que regem o funcionamento da economia de mercado. Tentar impor 

lhes estas Últimas, ou pensar em seus termos as econo~ias dos í~ 
dios, promovendo projetos de "desenvolvimento comunitário" caro os· 
que hoje estão em curso, é introduzir nelas um fator de desagrega 

ção capaz de conduzir as sociedades nativas ao colapso total. Ve 
rificada a impossibilidade histórica de se manterem isoladas, se 
rá preciso desenvolver uma política criativa, que,. assegurandq 
lhes a possível articulação com o segmento monetarizado da econo 
mia nacional, simultaneamente lhes assegure autonomia quanto - a 
produção dos bens essenciais à subsistência. As fontes essenciais 
de energia - alimento e combustível, recursos de utilização con~ 
tante e fluxo ininterrupto - não devem passar pelo mercado, ou fa 
zê-lo em mínima escola, e sim ser obtidas no próprio território 
tribal. Assim, os que o habitam ficarão parcialmente abrigadQS das 
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flutuações inerentes à economia de mercado, e dos efeitos disrup 
tivos que a total subordinação a .ela traria para a organização s2 

cial indígena. Vista a inviabilidade histórica do isolamento, tal 

política favore~eria, sem forçar, a tendência dessas economias a 

se tornarem,sob o efeito do contato, economias de tipo camponês. 

Isso tem acontecido com inúmeros povos tribais que economicamente 

se acamponesaram e permaneceram indígenas - por exemplo,os do Nor 

deste brasileiro.tum processo que permite a incorporação de ele 

mentes tecnologicamente válidos, a juízo dos indios,existentes na 

cultura nacional,e_lhes permite manter o controle sobre os meios 

de produção de que dispõem. Assim, evita-se a dissociação entre as 

populações indígenas e seus meios de produção - a terra principal 

mente-, evitando a correlativa transformação delas em massa amo! 

fa, reserva de mão-de-obra, utilizada ou n~o a serviço de interes 

ses que lhes sejam estranhos. 

4. ESPECIFICIDADE DAS SOCIEDADES E CULTURAS INDÍGENAS 

Terceiro ponto é constatar que, nas formas de se 

adaptar ao território, de o utilizar economicamente, e de social 

mente se organizarem para produzirem e se reproduzirem, associe 

dades indigenas e seus membros têm regras próprias e diferentes 

das da sociedade naciona~ segundo as quais desenvolvem seus pro 
r 
êessos decisórios internos. f dever do Estado respeitar essa capa 

cidade de decisão nos assuntos que interna e externamente os afe 

tam, assistindo-os - no sentido jurídico do termo - apenas na foE 
mulação de sua vontade perante as relações com a sociedade nacio 

nal, face à qual se encontram em posição minoritária e. de fato 

discriminada. Agir de outro modo - como tem sido feito - é arro 

gar-se ilegalmente o direito de as representar juridicamente, subs 

\:.ituindo, à sua, a vontade do Estado. Isto não exime o mesmo Es 

tado da defesa dos territórios dos índios, independentemente de 
estes se manifestarem ou não; tampouco o exime de lhes prestar a~ 
sistência médica e educacional no progressivo processo de articu 
lação entre suas sociedades e a sociedade nacional. 

Tudo isso, mais o reconhecimento de sua alteridade 
e do direito ãe a preservarem em todos os planos do social, impli 
cana necessidade de se elaborar uma política educacional especí 
fica para o conjunto dos povos indígenas, e para cada um dos el~ 
mentos que o compõem. Particular atenção tem que ser dada às suas 
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diferenças linguísticas e culturais, enfatizando a educação bilin 

gue e a compatibilização dos programas com as situações concretas 

encontradas, com a correlativa preparação sistemática do pessoal 

especializado para isso necessário. 

5. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS 

Quarto ponto, e fundamental para a renovação demo 

crática da politica indigenista, é o da representação dos povos 

indígenas no Estado brasileiro. Operando politicamente no país, 

são neste unidades políticas de fato, mas não reconhecidas em sua 

estrutura legal. Isso lhes tem sistematicamente negado a possibi 

!idade coletiva e mesmo individual de opinarem, nas matérias de 

interesse comum e naquelas que são de seu próprio interesse vital. 

Urge portanto formalizar, a nível da agência indigenista do Esta 

do, vias pelas quais façam valer sua vontade, manifestando - a li 

-vre e regularmente~ Urge também incluir, nos estudos para a refor 

mulação institucional do pais, os que se refiram à participação 

dos povos indígenas nos processos decisórios do Estado. 

6. SÍNTESE DOS OBJETIVOS 

Os princípios aqui apresentados nesses quatro pog 

tos preconizam urna política indigenista em que a "integração à c,2 

munhão nacional" é entendida, a partir de urna perspectiva fX)litica 

de base científica, ~ão como assimilação mas como a articulação 

de povos diferenciados a um todo organicamente integrado, mas não 

homogeneizado: nele, o diferente permanece diferente, apesar de 

pertencer a um conjunto que é maior e o transcende. Tal articula 

ção é buscada por via de mecanismos que excluam a subordinação e 

exploração dos povos e territórios indigenas em função de diferen 

ças étnicas e culturais, e de interesses particulares emanados di 

reta e unicamente dos setores dominantes, não-Índios, da popula 

ção do país. SÓ esses mecanismos permitirão gerar uma igualdade 

de oportunidades no contato nacional, a partir da desigualdade ini 

cial, essencí.al, .. e irredutível dos povos indígenas do Brasil. 

Atendendo ao conflito de interesses, a nível local 

e regional, entre as sociedades indígenas e os segmentos localiz~ 

dos da sociedade nacional, é de crucial importância que o poder 

político decisório e executivo esteja concentrado a nível federal 

e que em momento ou instância alguma seja delegado aos níveis es 



taduais ou municipais do aparelho estatal. SÓ isso poderá assegu 

rar a correta obediência aos princípios gerais estabelecidos para 

a política indigenista que o Estado deva seguir, pois, do contrá 

rio, ficaria de imediato pubmetida aos interesses não-Indios, lo 

cais e regionais. 

MUDANÇAS A CURTO E Meoro PRAZO 

Visando à imediata melhoria da execução da políti 
ca indi~enista do Estado, sugerem-se, por ordem de prioridade, as 

seguintes alterações ou acréscimos necessários: 

1. Estudar a reformulação da posição do órgão indigenista no apa 
relho governamental. 

Atualmente, subordinado ao Ministério do Interior, 

ele encontra-se em posição estruturalmente contraditória e ambí 

gua, que lhe retira muito da possível eficácia na defesa dos ín 

dios. Os interesses destes são objetivamente opostos aos das fren 

tes pioneiras, e aos dos segmentos nacionais das áreas rurais es 
tabilizadas, sobretudo no plano econômico. Estando a cargo do Mi 

nistério do Interior apoiar os projetos econômicos de interioriza 

ção, e havendo necessariamente conflito entre seus objetivos e os 

objetivos da Fundação Nacional do Índio, encarregada de proteger 

os interesses indigenas, sua subordinação àquele retira-lhe gran 

de parte do poder de ação. Esta diminuição da FUNAI frente aos i~ 

teresses não-Índios soma-se à situação minoritária e discriminada 

dos povos indígenas, em detrimento destes. Em sua-qualidade de 

povos distintos abarcados pelas fronteiras do país, devem ser tra 

tados de forma análoga mas não idêntica - à dos povos que habitam 
além delas, reduzindo assim a situação assimétrica que seus 

teresses ocupam no aparelho de Estado. 

Sugere-se, pela importância política que o 

in- 

- orgao 
deve ter, a criação de uma Secretaria de Estado diretamente suboE 

dinada à Presidência da RepÚblica, denominada Secretaria Especial 
dos Negócios Indígenas. Junto a ela.se fariam representar os po 

vos indigenas, de forma a ser definida. 

2. Criação de uma rede de "Centros de Estudo de Populações, Cultu 

rase Línguas Ind{gen~s". 



. Para basear solidamente a futura política indigenis 

ta, é essencial o pormenorizado estudo e acompanhamento permanente 

das sociedades indígenas do pais, nos planos demográfico, social, 

linguístico e cultural. Taref~ dessa ordem exige grande número de 

especialistas altamente treinados, cuja disponibilidade é escassa 

no pais. Contratá-los para a agência indigenista estatal resulta 

ria onerosíssimo, e daria ao órgão um gigantismo em termos· de pes 

soal especializado. Este existe nas Universidades e outras insti 

tuições de pesquisa, e poderia ser chamado à colaboração para foE 

mular as novas linhas de política indigenista a nível local e re~ 

gional. 

Preconiza-se a criação de uma rede nacional de 11Ce~ 

tros de Estudo de Populações, Culturas e Línguas IndÍgenas11, filia 

dos a Universidades, Museus e outras instituições. Neles se devem 

gerar os conhecimentos necessários à condução da política indige 

nista, e formular políticas regionalmente adequadas. Estariam es 

trategicamente distribuídos em função das particularidades dos po 

vos indígenas das várias regiões nacionais, manteriam · convênios 

com a agência indigenista estatal, e teriam representação nesta a 

nível deliberativo e decisório. 

* Comunicação apresentada ao Simpósio Índios e Estado.., BrasÍ.li,a nop , l984 
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