Artigo

Cidadanização e etnogêneses no Brasil:
apontamentos a uma reflexão sobre as
emergências políticas e sociais dos povos
indígenas na segunda metade do século XX
Citizenization and Ethnogeneses in Brazil: notes on a reflection
about the Political and Social Emergencies of Indigenous Peoples
in the Second Half of the Twentieth Century
Ciudadanización y etnogénesis en Brasil: apuntes a una reflexión
sobre las emergencias políticas y sociales de los pueblos indígenas
en la segunda mitad del siglo XX

Fernando Roque Fernandes
Universidade Federal do Pará/UFPA, Belém – PA Brasil.

http://dx.doi.org/10.1590/S2178-14942018000100005

Graduação em licenciatura em História (UNINORTE). Mestrado em História Social (UFAM). Doutorando em História Social
(UFPA). (fernando_clio@hotmail.com).
Artigo recebido em 7 de julho de 2017 e aprovado para publicação em 15 de dezembro de 2017.

Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol 31, nº 63, p. 71-88, janeiro-abril 2018

71

Fernando Roque Fernandes

Resumo
Historicamenteospovosindígenastêmsearticuladonalutaporseusdireitosfrenteàcomunidade.Muitosgrupos,
aousaremestratégiasespecíficas,desenvolveramprocessosdeemergênciaspolíticasnalutapeloreconhecimento
desuasdiferenças.ApartirdaConstituiçãode1988edevidoaimportantesfenômenossociais,muitosgrupos
passaramaterseusdireitoshumanosreconhecidosjuridicamente.Acreditamosqueasassociaçõeseorganizações
indígenasepró-indígenasqueemergiramapartirdasegundametadedoséculoXXarticularamestratégiasparticularesqueresultaramnoreconhecimentodasespecificidadesdospovosindígenasfrenteaoEstadobrasileiro.Anosso
ver, fenômenos de etnogênese e etnicidade constituem a base do protagonismo indígena na história do Brasil.
Palavras-chave: Protagonismo indígena; Movimentos indígenas; Cidadanização; Século XX.

Abstract
Historically,indigenouspeopleshavebeenunitinginthefightforrightsinrelationtothesurroundingcommunity.
Manygroups,using specificstrategies,have developedprocessesofpolitical emergencies inthestruggleforthe
recognitionoftheirdifferences.EversincetheConstitutionof1988andduetoimportantsocialphenomenamany
groupsbegantohavetheirhumanrightslegallyrecognized.Webelievethattheindigenousandpro-indigenous
associationsandorganizationsthatemergedfromthesecondhalfofthetwentiethcenturydevisedparticularstrategiesthatresultedintherecognitionofthespecificitiesoftheindigenouspeoplesvis-à-vistheBrazilianState.Inour
view, ethnogenesis and ethnicity phenomena in Brazilian history.
Keywords: Indigenous prominence; Indigenous movements; Citizenization; Twentieth century.

Resumen
Históricamente,lospueblosindígenassehanarticuladoenlaluchaporderechosfrentealacomunidadcircundante.
Muchosgrupos,alutilizarestrategiasespecíficas,desarrollaronprocesosdeemergenciaspolíticasenlaluchaporel
reconocimientodesusdiferencias.ApartirdelaConstituciónde1988ydebidoaimportantesfenómenossociales
esospueblospasaronatenersusderechoshumanosreconocidosjurídicamente.Creemosquelasasociacionesy
organizacionesindígenasypro-indígenasqueemergieronapartirdelasegundamitaddelsigloXX,articularon
estrategiasparticularesqueresultaronenelreconocimientodelasespecificidadesdelospueblosindígenasfrente
al Estado brasileño. A nuestro ver, fenómenos de etnogénesis y etnicidad constituyen la base del protagonismo
indígena en la historia de Brasil.
Palabras clave: Protagonismo Indígena; Movimientos Indígenas; Ciudadanización; Siglo XX.
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A constitucionalização dos direitos indígenas

A

quele foi um dia formidável para a história do País! Era o ano de 1988, especificamente,dia22desetembro.Asociedadebrasileirajáestava,haviatempos,antenada
nasdiscussõesrelacionadasàcriaçãodeumaConstituiçãoquenormatizasseosdireitose
fundamentos daquele “novo”, mas incipiente regime democrático.
Pelosbares,restaurantes,aeroportos,praças,salõesdebeleza,nasesquinas,campos,ou
comosedizemcertaslocalidades:PelosrincõesdoBrasil!Pelasaldeiasecomunidadesribeirinhas,pelossertõesetc.Nosdiferentesespaços,pessoasdasmaisdistintassituaçõeseconômicas,políticasesociaisdebatiam,conectadasporumadiscussãoindispensávelaosrumos
políticosqueiriamimpactarnaformacomoosdiscursossobreaideiadeEstado Nacional1se
conformariam nos tempos vindouros.
Emblemáticodiaparaosdiferentesatoressociais,inesquecívelparadiferentestipossociais.SeaCartaMagnaseriaounãorespeitada,conformeosditamesnelaprescritos,
issotemavercomosprocessoshistóricos,fundamentadosemconjunturasquenãoseriam
possíveisdemensurarnaquelecontexto.AConstituiçãoapresentavaoresultadodecalorosos
debates ocorridos até aquele momento.
Otextoconstitucional,apesardaslimitaçõesconjunturais,refletia,emcertosentido,os
anseiosdediferentessetoresdasociedadecivil,reconhecendo,pelomenosemcaráterjurídico,algunsdosdireitosdediferentesgrupossociaiseétnicosresidentesnodenominado
Território Nacional – ou, como se tem destacado em trabalhos recentes que tratam do multiculturalismo na América Latina, nos territórios do Estado Plurinacional (Lacerda, 2014: 8).2
DeacordocomaafirmaçãodolíderdoPartidodaFrenteLiberal(PFL,1985-2007–partidodecentro-direita),JoséLourenço,“AnovaConstituição[era],antesdetudo,umretrato
fiel doesforçoedoembatedasmúltiplasforçaseinteresses[ali]representados”(Jornaldo
Brasil,23set.1988:2).Apesardaemblemáticaaprovaçãodotextoconstitucional,nemtodos
ospresentesforamafavordaCarta.Foram474votosafavor,15contrae6abstenções.Acrescentam-seaessesnúmerosos64constituintesquenãoestiverampresentesnavotação,dos
quais15estariamnaBulgária,participandodaReuniãoPlenáriadaInterparlamentarMundial.
OPartidodosTrabalhadores(PT,fundadoem1980–partidodeesquerda),lideradopeloentão
deputadofederalLuizInácioLuladaSilva(SP),demonstravainsatisfaçãocomosresultados
alcançados pela Constituinte. Em discurso proferido naquele dia, Lula destacava:
[...]Importantenapolíticaéquetenhamosespaçodeliberdadeparasercontraouafavor.Eo
PartidodosTrabalhadores,porentenderqueademocraciaéalgoimportante–elafoiconquis-
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tadanarua,elafoiconquistadanaslutastravadaspelasociedadebrasileira–,vemaquidizer
quevaivotarcontraessetexto,exatamenteporqueentendeque,mesmohavendoavançosna
Constituinte,aessênciadopoder,aessênciadapropriedadeprivada,aessênciadopoderdos
militarescontinuaintactanestaConstituinte.Aindanãofoidestavezqueaclassetrabalhadora
pôdeterumaConstituiçãoefetivamentevoltadaparaosseusinteresses.Aindanãofoidesta
vezqueasociedadebrasileira,amaioriadosmarginalizados,vaiterumaConstituiçãoemseu
benefício [...] (DANC, 23 set. 1988: 14.313-14.314).

OPartidoDemocráticoSocial(PDS/1980-1992–partidodecentro-direita),transfiguração
doconhecidoAliançaRenovadoraNacional(ARENA/1965-1980–sustentáculodoregimecivil
militar),pormeiodeseupresidente,senadorJarbasPassarinho,seguiaosinteressesdamaioria
doslíderesdebancada,contrariandoas“minorias”echegandoaenfatizarque“ninguémpoderá arrogar-se o direito de insurgir-se contra ela” (Jornal do Brasil, 23 set. 1988: 2).
Foram 20 meses de trabalho, 912 votações em plenária e mais de 65 mil emendas
apreciadas.PresidentedaConstituinteedoPartidodoMovimentoDemocráticoBrasileiro
(PMDB/Fundadoem1980–principalopositordoregimecivilmilitar),UlyssesGuimarães
arrogava:“Chegamos, nós chegamos. Graças a Deus, à sociedade, aos constituintes e ao
povobrasileiro,chegamos!”AnovaCartacom245artigosnocorpopermanentee70nas
disposições transitórias entraria em vigor no dia 5 de outubro daquele corrente ano. O
entãosenadorepresidentedoPartidodaSocialDemocraciaBrasileira(PSDB/Criadoem
1988–partidocomideologiascentro-esquerdistas),FernandoHenriqueCardoso(FHC),
pronunciava na tribuna:
[...] Pela primeira vez na história do Brasil e talvez do mundo, se faz uma constituição
comacolaboraçãodiretadacidadania.Recebemosmilhõesdeassinaturasememendas
populareseopovosentiudepertooqueéconsciênciadosnossosdireitos;entendeurapidamenteque,semliberdade,nãoháavançosocial.OCongressofoiduranteaConstituinte
umgrandepontodeencontrodeempresários,sindicalistas,representantesdeigrejas,de
naçõesindígenas,professoreseestudantes.FoiumaamostradetodooBrasilque,tocado
pelaconsciênciadequeerahorademudar,veioepressionou.Semaisnãofizemos,foi
porquemaisnãopudemos.MasestaConstituintedespertaráopaísparaqueseorganize,
para que possamos avançar mais [...] (Jornal do Brasil, 23 set. 1988: 4) grifo do autor.

ObservequeFHC,aoreconheceraparticipaçãodediferentesagentessociais,inclusive
indígenas,naconstruçãodaCartade1988,permite-nosrefletirsobreaconjunturasocial
doPaísnaqueleperíodo.Osjornaisdaépocapublicaramcentenasdematériasrelacionadas
àprecariedadeemqueseencontravaapopulaçãobrasileira.Problemasnaáreadasaúde,
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saneamentobásicoeeducaçãoestiveramsempreentreosgrandesproblemasaseremresolvidos.Osdiversosconflitospelaposseeusufrutodaterra–historicamentepartedarealidade
do País – estavam longe de uma solução pacífica.3
A questão é que a crescente circulação de ideias liberais de caráter internacional e o
desenvolvimentodepartidospolíticos,organizaçõeseassociaçõesdecaráterpopularem
âmbitolocal,regionalenacional,bemcomoasdiferentesnotíciassobreapossibilidadede
aberturapolíticaquesangravamasrádiosejornaisnadécadade1980,parecemtercriado
umaespéciedeconscientizaçãoquesematerializavapormeiodas mobilizaçõessociais,voltadasaoprocessodecidadanizaçãodascamadasmenosfavorecidasnasociedadebrasileira,
nasquaisseincluíam,também,povosindígenasecomunidadesquilombolas.4Decorreram
tambémgrandesconflitosporcontadaimplementaçãodepolíticasdesenvolvimentistasde
caráter liberal-capitalista.
TâniaGuimarãesRibeiro(2010),aoanalisaroconceitodedesenvolvimentoparticipativo
nasaçõesdoEstadoesuaspropostasparaaAmazônia,observouqueconceitoscomodesenvolvimento socioeconômico e desenvolvimento participativo concorreram para a criação de
políticaspúblicasvoltadasaoatendimento,aindaquequaseimperceptível,dasnecessidadesdas
camadasmenosfavorecidasnaregiãoNortedoPaís.Ribeiro(2010)constatouquedeterminadas
políticassociaissópuderamsedesenvolvercomoamparodasociedadecivil.Apesardeaautora
nãodestacaroposicionamentodospovosindígenasfrenteàspolíticasdesenvolvimentistaspara
aAmazônia,épossívelconstatarquedessesprojetosresultaramsempregrandesconflitoscom
estascomunidades,principalmentenoquedizrespeitoàsquestõesligadasàsterrasindígenase
aos projetos integracionistas, pensados para as pessoas e a região.
Paraalémdosmovimentossociaisdecaráterurbano,“minoriasétnicas”,comoospovos
indígenas,declaravamsuasinsatisfaçõespelonãoreconhecimentodeseusdireitospolíticose
sociaisrelacionadosàsquestõesdeterra,saúde,saneamentobásicoeeducação.PolieneSoaresdosSantosBicalho(2010),aoanalisarosmovimentosindígenasocorridosnoBrasil,entre
osanosde1970e2009,observouquealutapeloreconhecimentoeagarantiadosdireitos
indígenastornou-semaisevidenteduranteostrabalhosdaAssembleiaNacionalConstituinte,
em1987.Anossover,aconformaçãodanacionalidade brasileira resultadasintensasagitaçõespolíticasesociaiscaracterísticasdasrelaçõesdecontato.Nessesentido,aConstituintede
1988pareceresultardeambososprocessos,iniciadosnocalordasincipientes“descobertas”.
Arepresentaçãoindígena,conformeapontadonodiscursodeFHC(1988)enatesede
Bicalho(2010)sefezpresentenoprocessodeformulaçãodotextoconstitucional.Umadas
figurasmaisemblemáticasemBrasília,nadécadade1980,foiMárioJuruna,caciquedaetnia

Estudos Históricos Rio de Janeiro, vol 31, nº 63, p. 75-88, janeiro-abril 2018

75

Fernando Roque Fernandes

Xavante,daregiãodoMatoGrosso.EsselíderindígenafoieleitodeputadofederalpeloRio
deJaneiro,com31milvotos,peloPartidoDemocráticoTrabalhista(PDT/Fundadoem1979–
partidodecentro-esquerda).Jurunacumpriuomandatoentre1983e1987e,apesardejá
nãoatuarcomodeputadofederalnaépocadaaprovaçãodaCartaMagna,ficouconhecido
porfrequentaroCongressoNacional,atuandocomoarticuladornasquestõesrelacionadas
aos direitos indígenas.
DeacordocomoPortaldeNotíciasGazetadeBeirute(ago.2013),MárioJurunajáera
conhecidonadécadade1970portransitarpelosgabinetesdaFUNAI,emBrasília,reivindicandoademarcaçãodeterrasparaosíndiosdaetniaxavante.Entresuasatividadespolíticas,
Jurunaélembradoporraramenteabrirmãodeusarumgravadorportátilquesemprecarregavaconsigopararegistrar,comoelemesmoafirmava,“tudooqueobrancodiz”(jornalO
Globo, 18 jul. 2002).
MárioJurunaafirmavaque,namaioriadasvezes,asautoridadespolíticasnãocumpriam
comaspromessasfeitas.Em1983,juntamentecomAntônioHohlfeldteAssisHoffmann,MárioJurunapublicouolivrointitulado:OgravadordoJuruna,umaespéciedebiografiapolítica,
noquallistavaváriaspromessasfeitas,muitasvezes,nãocumpridaspelosdirigentesdaFUNAI
e por políticos aos povos indígenas (Juruna; Hohlfeldt; Hoffmann, 1982).
Enquantoisso,algunsjornaisdaépocapublicavammatériasprocurandoridicularizara
atuaçãopolíticadeliderançasindígenascomoMárioJuruna.OjornalDiáriodoPará,naediçãode28denovembrode1988,deformasatírica,publicouumaanedotasobreasandanças
de Juruna pelo Congresso Nacional, da seguinte maneira:
O cacique Mário Juruna foi a Brasília há dias. No Congresso, foi à Secretaria e pediu“200
constituintes”.NinguémentendeunadaeJurunaqueriaporquequeria.Depoisdemuitaconversa,descobriu-sequeelequeria200exemplaresdanovaConstituição(DiáriodoPará,28
nov. 1988).

Apesardotomdesarcasmodocolunista,otemadaanedotanoschamaatenção.Se
o evento descrito pelo brincante ocorreu ou não, o que nos interessa neste momento é a
relaçãoentreoobjeto(aConstituição)eosujeito(ocaciqueMárioJuruna).Deacordocom
oMemorialdademocracia(museuvirtualproduzidopeloInstitutoLula),“Omaiorlegado
deJurunanoLegislativofoiacriaçãodaComissãoPermanentedoÍndio–umdosembriões
daatualComissãodeDireitosHumanoseMinoriasdaCâmaradosDeputados”(Memorial
dademocracia,2017).TalComissãofoiabasedasdiscussõesdesenvolvidasnodecorrerdos
processosquecondicionaramasmanifestaçõespelaoficializaçãodosdireitosindígenasno
texto constitucional de 1988.
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AComissãoPermanentedoÍndiotambémrepresentouoreconhecimentoformaldanecessidadedediscutireinstitucionalizarpolíticassociaisvoltadasàmanutençãodosdireitos
dasminoriasétnicasesociais,especialmenteaquelasquediziamrespeitoaospovosindígenas
no Brasil. Ressalta-se, por aquela ocasião, que Mário Juruna refletia os anseios de grupos
étnicosqueemergirampolíticaesocialmentenocontextodasegundametadedoséculoXX.
Nos anos 1980, democracia, cidadania e direitos humanos foram temas de primeira ordem
nasagendasdosmovimentossociais.Osmovimentosindígenas,paraalémdasespecificidadesétnicas,nãoestavamalheiosàsmudançaspolíticasenemaocontextosocialbrasileiro.
Os projetos de falsa emancipação, empreendidos pelo Estado, nos anos 1970, também se
constituíramcomoumatônicaparaasemergênciaspolíticasdediferentespovosindígenas.
ConformeobservouEduardoViveirosdeCastro(2006),adesajeitadapolíticaempreendidanoregimecivilmilitaremdireçãoàemancipação compulsóriadosindígenasresultouna
evidenciaçãodessessujeitosnocenáriopolíticobrasileiro.SeaintençãofoilivraroEstadoda
responsabilidadepeladefesadosdireitosindígenas,oqueresultoudasagitaçõesjurídicase
sociaisdosanos1970foiumareaçãodecarátersocial,epistemológicoepolíticoemdireção
aoEstado,contradizendosuasaçõesnoquediziarespeitoaolugardossujeitosindígenasna
comunidade brasileira.
AindaconformeCastro(2006),pelomenosdoisfenômenosresultaramdessesprocessos.
Oprimeirodelesfoiosurgimentodediversosprojetospró-indígenasemformadeassociaçõese
organizaçõesnãoestatais.Comoporexemplo,asComissõesPró-Índio,aAnaís(AssociaçãoNacionaldeAçãoIndigenista),oCentrodeTrabalhoIndigenista(CTI)eoProjetoPovosIndígenasno
Brasil(PIB),queestevenaorigemdoInstitutoSocioambiental(ISA).Osegundofoique,emreaçãoàspropostasemancipacionistascompulsóriasquetomaramfôlegonosanos1970e1980,
surgiramaschamadasetniasemergentescomorespostacontráriaàsexpectativasdoEstado.
Observa-sequeaoinvésdeosíndiossubmergiremnaaceleraçãodoafastamentode
suasorientaçõesétnicas,oquesedesencadeouapartirdosanos1970foramcentenasde
movimentosdeemergênciaspolíticasdecaráterétnico,empreendidosporcomunidadesindígenas,devárioslugaresdoBrasil,apoiadaspordiferentessetoresdasociedadecivil.Ocaráter
políticoesocialdessasemergênciasé,justamente,oelementoquecaracterizaosprocessos
de etnogêneses5 empreendidos no país.
Asorganizaçõeseassociaçõespró-indígenasestabeleceramapossibilidadedeampliaçãodasredesdeconexõesentrecomunidadesconstituídasemdiferentesregiões.ConformeapontaBicalho(2010),apartirdadécadade1970,váriosencontrosdenominadosde
Assembleias indígenas passaram a acontecer em todo o País. A cada assembleia os povos
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indígenasfortaleciamsuasarticulaçõesduranteolongoprocessoquecondicionaria,de
modosignificativo,osrumosqueseriamtomadosdaquelesencontrosemdiante(Bicalho,
2010: 152-154). Primeiro em caráter local e regional, depois em caráter nacional e internacional,encontrosforamarticulados.Paratanto,ummecanismodeorganizaçãocapazde
potencializarosdiálogosentreasliderançasindígenaspareciaelementar.Nesseponto,o
ConselhoIndigenistaMissionário(CIMI)surgiucomoelementofacilitadorocasional,mas
não indispensável.
Aqui,anossover,asorganizaçõeseassociaçõespró-indígenasnãodevemserignoradas
noprocessodearticulação,assimcomonãodevemsersupervalorizadas,apesardeteremsido
elementosimportantesnaquelaconjuntura,auxiliandosignificativamentenaorganizaçãodos
movimentosindígenas.Assim,suaimportâncianãodevesernegada.ConformeapontaBicalho(2010:91-114),nãosepodeperderdevistaolugarquecadaumadessasorganizações
ocupavaedosjogosdeinteressesmaioresnosquaisestavaminseridas.Porfim,olugardessas
associaçõeseorganizaçõespró-indígenasdeveserconstantementereavaliadoàmedidaque
ospovosindígenasvãoadquirindoapredominâncianosprocessosdelutaporseusdireitos.
Umaanálisesobreascaracterísticasmaisgeraisdosprocessosdeconformaçãodosmovimentos indígenas poderá nos orientar na evidenciação de suas complexidades.
Questões sobre as agências históricas dos movimentos
indígenas

T

emascomoosmovimentosdospovosindígenasnoBrasilesuasinterpretações,oolhar
do índio e o do homem branco foram questões que, a partir dos anos 1980, resultaramemváriasanálises,quemesmoapósestanarrativa,serãoobjetodenovaspesquisase
interpretaçõesporlongosanos.Nãoésomenteporque,comodiriaMarcBloch(1996),cada
presenteconstróiasuaprópriavisãosobreopassado,mas,especialmente,porqueaindahá
muitooqueseanalisarnasrelaçõesestabelecidasentretaisobjetos.Novosroteirosparecem
surgiràmedidaqueasociedadeemesmooshistoriadorespassamatermaiorclarezadanecessidadedeseanalisarasrelaçõesentreobjetosaparentementetãodistintoscomoparecem
ser o Estado e os povos indígenas.
Seconsiderarmosarelaçãoentreamboscomopartedeumprocessohistóricoconflituosoemesmodeumrecenteprojetosocialdecaráterplurinacional,tendoemvistaquestões
quemovemrelaçõessociais,redesdesolidariedadeeconexõesentredireitoshumanos,jurídicosepolíticos,observaremosque,narelaçãoentreEstado e políticas sociais voltadasaos
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indígenas,ocontextoatualnãoésignificativooudecomemoraçãogeral,apesardealguns
ganhos e vitórias circunstanciais alcançadas com o texto constitucional de 1988.
Apesardisso,entreoutrosfenômenosdecaráterpolíticoesocialocorridosnaAméricano
decorrerdoséculoXX,osmovimentosindígenaspodemsercaracterizadoscomoestratégias
detransformaçãosocialdegrandecomplexidadeparaestessujeitosesuascomunidades.
Comoresultado,polêmicasconcernentesaorecrudescimentodaspolíticasintegracionistas
paracomunidadesindígenasconcorreramparaaefervescênciapolíticaqueseprocessoudesdeentão.6Apartirdaí,estratégiasexemplaresdeagentesindígenasresultaramemconquistas
significativasrelacionadas,inclusive,aoprocessodecidadanizaçãonoBrasil,comoveremos
mais adiante.
Nosanos1970e1980,asaliançasdesenvolvidasentremovimentosindígenasesetores
dasociedadecivilpossibilitaramumanovafasedoprotagonismo indígenapormeiodacriaçãodeassociaçõeseorganizaçõesindígenasdecaráterprofundamentepolítico,permitindo
certa emergência social de diferentes comunidades com osmovimentos sociais de caráter
étnico(Fernandes;Coelho,2017).Dessasarticulaçõesresultouumasériedeconquistasque
atéosdiasdehojesãopartedeumalutasocialrelacionadaaolongodoprocessohistórico
docontatoentresociedadesindígenasenãoindígenas.Aquestãoeducacional,porexemplo,
apartirdeentão,foiconsideradaummecanismofortalecedordeumasériedeestratégiasde
lutaquepropunhamconquistasemanutençãodedireitossobreterritorialidadesindígenase
suascorrelaçõescomoutrasdemandasbásicasligadasàsaúdeeautossustentabilidade.
Nasociedadebrasileiraatual,asconquistasresultantesdashistóricaslutasdosmovimentossociaisparecemcarecerdenovainvestidacontundentecontraoEstadoparaqueeste
sejapressionadoaimplementarpolíticassociaisrelacionadasaosdireitosconquistadospelos
gruposemcondiçõesperiféricas.Asinjustiçasestãoportodososladoseconstituemprocessos
delongaduração.Guerrasdeconquista,expulsãodecomunidadesinteirasdeseusterritórios,
genocídioseetnocídiosresultantesdepolíticasassimilacionistasconstituemabasehistórica
dessasrelações.Poderíamosdizerque,mesmoapóslongosanosdearticulaçõespolíticas
empreendidasporpluraismovimentosindígenasnaAméricaLatina,umatempestuosanuvem
depreconceitoenegligênciaaindapairanoar.Desconhecimento,omissãoedesrespeitoàs
causasindígenassãocaracterísticasdeparcelassignificativasdasociedade,especialmentede
alguns grupos que direcionam o País com suas bancadas no Congresso Nacional.
Emcertosentido,taisreflexõesseaproximamdetendênciasqueanalisamasrelações
sociaisapartirdeumaperspectivapessimistadahistória.Masanarrativaquesepropõeaqui
nãoseencaminhanessadireção.Oobjetivodesteartigoéevidenciarque,numcontextode
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grandescrisespolíticas,econômicasesociais,determinadossujeitosougrupos(comoatores,
protagonistaseagentesdeseuprópriocaminho)sãocapazesdesearticularcontraaopressão,aslimitaçõeseopreconceito,tumultuandoaordemdominanteefazendo-aoperarem
benefíciopróprio.NaspalavrasdeMicheldeCerteau(2014:40),“usandoinúmeraseinfinitesimais metamorfoses da lei, segundo seus interesses próprios e suas próprias regras”.
ParaGersemJosédosSantosLuciano(2007:127-128),índiobaniwadoAltoRioNegro
e conhecida liderança indígena no Brasil, a análise da dimensão da agência indígena que
reconheceaorganizaçãotradicionalcomoabasedearticulaçõesmaisamplasnospossibilita
perceberaessênciadosmovimentosindígenas.Longedeconcordarcomreflexõesteóricas
tradicionaisqueconsideramasgênesesdosmovimentossociaisapartirdevanguardasintelectuais,LucianoBaniwaapontaparaumadireçãonaqualépossívelobservarqueagênese,
ouaquiloquepoderíamosdenominardesementedasarticulaçõespolíticasindígenas,surgiu
noseiodasprópriascomunidadestradicionais,nabasesocialdessasarticulações,enãoem
vanguardasintelectuaisdasociedadebrasileira.Pelomenos,nãonosentidolatodaquestão.
Dessemodo,agênesedosmovimentosindígenasdeveserpensadaapartirdoseiode
suasorganizaçõestradicionais,apartirdasaldeiasedascomunidadesindígenas.Éapartir
delasqueasdemandassãoprojetadasparaterritóriospolíticosmaisamplos.Talpensamento
nãoéapenasumaconstataçãodeprocessoshistóricos,maspartedasprópriasestratégiasdas
representaçõesqueseintencionaprojetarsobreessesmovimentos.Considerarqueagênese
dosmovimentosindígenasestánasprópriasorganizaçõestradicionaiséreconhecerqueas
agências indígenas em direção à manutenção de suas tradições não é de modo nenhum resultadodeiniciativasexógenasdeassociaçõeseorganizaçõespró-indígenas(apesardopapel
históricoquealgumasdelasdesempenharamnofinanciamentodeencontrosindígenasde
caráterregional,nacionaleinternacionaledaintermediaçãonasarticulaçõesentremovimentosindígenas,comunidadecivileseusmovimentossociais).Asarticulaçõesentreassociações
eorganizaçõesindígenasepró-indígenasparecemter,naverdade,possibilitadoaampliação
das estratégias de apropriação de códigos da comunidade envolvente para ser usada em
benefício dos movimentos indígenas e de suas comunidades.
LibertadBorgesBittencourt(2000),aoanalisarosmovimentosindígenasnaAmérica
Latinaesuaslutasparasuperaraexclusãopolíticaesocial,observouquetaismovimentos
receberamapoiosignificativodeassociaçõeseorganizaçõespró-indígenas.Talcenáriopossibilitouaagregaçãodeforças,tonificandoasarticulaçõespolíticasentrediversascomunidades
indígenasdispersasgeograficamente.Poroutrolado,edemodomaisevidente,muitasliderançasindígenasseapropriaramdediscursosrelacionadosàsreivindicaçõessociaiscombasenas
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ideiasdeplurietnicidade,justiçasocial,proteçãodomeioambienteedosdireitoshumanos.
Essaapropriaçãofezcomqueoperassemembenefíciodesuascomunidades,apartirdesuas
reelaboraçõescombaseemrepresentaçõessimbólicasdistintasque,aomesmotempo,conectavam diferentes movimentos indígenas através de demandas comuns.
AndersonRochadeAlmeida(2014:84-109),aoanalisaropapeldesempenhadopelas
organizaçõesindígenasdosticuna(grupoétnicoestabelecidonoAltoSolimões,noAmazonas,
noterritóriodaColômbiaedoPeru)naconstruçãodoMuseuIndígenaMagüta,chegoua
conclusõessemelhantesquandoobservouqueoaltograudeenvolvimentopolíticocomorganizaçõesnacionaiseinternacionaispossibilitouaomovimentoindígenaticunamaiorclareza
quantoaos“meandrosdaculturadohomembranco”.Paraoautoraintensidadedasrelações
políticaspermitiu,emtermospráticos,“adecodificaçãodoscódigosdaculturadobranco”.
Talprocessoevidencioueampliousuasestratégiaspolíticasfrenteàcomunidadeenvolvente
namedidaemqueoslevouavislumbrarcommaiorclarezaasdiferençassociaiseculturais
existentes entre o povo ticuna e os não indígenas.
ParaDanielMunduruku(2012:219-220),épossívelpensarquehouveummovimento
demãoduplanasrelaçõesestabelecidasentremovimentosindígenasesociedadeenvolventepormeiodasassociaçõeseorganizaçõesindígenasepró-indígenas.Deacordocomo
autor,ospovosindígenasaprenderammedianteàrelaçãopolíticacomosnãoíndioseestes
aprenderam,“talvezacontragostoemalgunscasos”,queosindígenaspoderiamseapropriar
de conceitos como etnia, cultura, autodeterminação, autonomia, entre outros e usá-los em
benefícioprópriopelasnegociaçõespolíticascomacomunidadeenvolvente,especialmente
comasautoridadesrepresentantesdoEstado.Assim,aduplaposturatomadapelosagentes
indígenasnosentidodeestabelecerumacríticaàsociedadebrasileira,aomesmotempoem
quetentavamdisseminarrepresentaçõespositivassobreseusmodosdevida,tantoemnível
nacionalquantointernacional,permitiu-lhesapresentar-seàsociedadeenvolventedemodo
independente da tutela da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
Nosanos1970e1980,otermo“índio”passouaserapropriadopordiferentesgrupos
indígenasdemodoparticular,passandoaoperarembenefíciodaspopulaçõesindígenas.
Roberto Cardoso de Oliveira (1988) observou que:
[...]Arecuperaçãodotermo“índio”sedarianobojodoMovimentoIndígena,quandoelepassouaserusadoparaexpressarumanovacategoria,forjadaagorapelapráticadeumapolítica
indígenaenãomaispelosalienígenas,fossemelesparticulares(comoasmissõesreligiosas)ou
governamentais(comoaFundaçãoNacionaldoÍndio–Funai)–políticasessasdenominadas
deindigenistas.Emoposiçãoàspolíticasindigenistascomeçavamasurgiresboçosdepolíticas
indígenascomgrandespossibilidadesde,emalgummomento,criaremobjetivoseestratégias
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comunssuscetíveisdeestabeleceremumaúnicaeglobalizadorapolíticaindígena(Oliveira,
1988, apud Munduruku, 2012).

Diantedasquestõesapresentadasatéomomento,consideramosqueháumadimensão
histórica,apartirdaqual,diferentesfatoreslevamdiferentespovosindígenasaapresentarem
aspectosparticularesquedevemseranalisadosapartirdesuascaracterísticashistóricas,
sociaiseculturaisespecíficas.Éinegávelqueosmovimentosindígenasapresentamcaracterísticasheterogêneas,inclusivenasorganizaçõesdesuasdemandasperanteacomunidade
envolvente.Noentanto,nossapropostanãosecaminhanadireçãodeevidenciarosprocessos
históricosparticularesdecadagrupoétnico,masevidenciaralgumasrelaçõesquediferentes
grupossociaisestabelecementresi,apartirda“comunhão”decaráterabrangentequecaracteriza a sociedade brasileira.
Nessesentido,questõesrelacionadasàterritorialidade,saúde,educaçãoeautossustentabilidadeparecemconectardiferentesgruposindígenaseconcorremparaarticulações
políticasqueseencaminhamparaprocedimentosdeautodeterminaçãoemdimensõesmuito
alémdaquelasdeaspectolocalemesmoétnico.Apesardosencaminhamentosdadosacada
umadessasdemandaspelosdiferentesgruposindígenas,acreditamosserpossívelestabelecerumaconexãoentredistintosmovimentosindígenasnaAmazônia,noBrasilemesmona
AméricaLatina.Porfim,outraquestãoquepodesertomadacomocaracterísticasimilarentre
osdiferentesmovimentosindígenaséaconformaçãodesuasassociaçõeseorganizações.Em
perspectivahistórica,conformejáapontado,osprocessosqueconcorremparaainstitucionalização dessas relações têm sua gênese no seio das comunidades indígenas.
Issosignificadizerqueprocedimentosdeapropriaçãodemecanismosdacomunidade
envolvente,comoinstituições(representadasaquicomoassociaçõeseorganizaçõespolíticas)
emesmoconceitosetermos(“índios”,porexemplo),seconstituemcomopartedeumabase
estratégicamaisamplaquelegitimaasdemandasdospovosindígenasperanteoEstado.Tais
fenômenosnãosãorecentes,masresultamdelongosprocessosdeevidenciaçãodanecessidadedeempreenderestratégiasquedialoguemcomasemergênciaspolíticasesociaisde
agentes indígenas.
Questões sobre movimentos sociais e movimentos
indígenas

A

o analisar as principais características dos movimentos sociais, André Gunder Frank e
Marta Fuentes (1989) defenderam, em excelente ensaio, dez teses sobre tais fenômenos. Dentre as teses apresentadas, a décima se refere à ideia de que os movimentos sociais
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contemporâneos“servemparaampliar,aprofundareatémesmopararedefinirademocracia
tradicionaldoEstadopolíticoeademocraciaeconômicaparaumademocraciacivilnuma
sociedadecivil”(Frank;Fuentes,1989:20).Osautoresobservaramquetaisprocessosdecorremdaparticipaçãodosmovimentossociaisnaampliaçãoenaredefiniçãodademocracia
participativa.
Em outros termos, Frank e Fuentes (1989), considerando que na tradição da prática
burguesaemesmosocialistaoaspectoprimordialdesuasatividadesdizrespeitoàformação
doEstadoedopoder,defenderamquesóépossíveldesenvolverpolíticasdemocráticasse
houverfortepressãodacomunidadecivilperanteoEstado.Porém,mesmoquandotalpressãoéexercida,forçaseconômicasepolíticasmundiaisqueestãoforadocontroledoEstado
debilitam-noapartirdeforaetendemacriarbarreirasquedificultemodesenvolvimentode
políticassociaisvoltadasaoatendimentodasdemandasdoscidadãosnointeriordopróprio
Estado (Frank; Fuentes, 1989: 46-47).
Outroproblemacaracterísticodaburocraciaestatal,seriaotratoinadequadodasmúltiplaspreocupaçõessociais,culturaiseindividuaisdasociedadeciviledeseuscidadãos,jáque
osdetentoresdopoderpolíticotendemacanalizarsuasforçasparaaconsolidaçãodoEstado
edopoder.Talproblema,deacordocomFrankeFuentes(1989:47),torna-semaisevidente
emperíodosdecriseseconômicasepolíticas,levandoàconstataçãodequeasregrasestabelecidasnojogopolíticorefletemaineficiênciadoEstadonotratocomasquestõessociais.
FoinessesentidoqueWanderleyGuilhermedosSantos(1987),aodesenvolveruma
análiserelacionadaàspolíticas sociaisnasociedadebrasileira,enfatizouasideiasdecidadania e justiça que decorrem das lutas por criação de políticas sociais com base na análise de
determinadasconjunturaspolíticas.ConsiderandoasobservaçõesdoanalistapolíticoVirgílio
Santa Rosa, Santos (1987) observou que:
[...]Adesordemécriadoraporquetornamanifestoosproblemas,astensõeseinsatisfações
eoutrosingredienteslatentesdomundosocial.Assim,umasituaçãodecrisepodeconstituir
importantefontedemudançanasdecisõesdaelite,nãoobstantebaixataxaderenovação,
namedidaemqueestimulaosurgimentodecomportamentosinovadores,porumlado,e,por
outro, traz à luz aspectos insuspeitos do mundo exterior à própria elite (Santos, 1987: 55).

Considerandoasobservaçõesdoautor,noqueconcerneàforçadasorganizaçõespela
pressãoqueexercemfrenteaoEstadoedefendendoaideiadequeasdemandassociaisapenas
seencaminhamparaaconstruçãodepolíticassociaisquandoexistemorganizaçõesquepressionamoEstadopelacriaçãodetaispolíticas,podemosconsiderarquesehouvereconhecimento
constitucionaldosdireitosindígenas,foiporquehaviaassociaçõeseorganizaçõesindígenasfor-
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tesquepressionaramoEstado,reivindicandooreconhecimentodesuasdiferenças,acidadania
plenaeodesenvolvimentodepolíticassociaisvoltadasparasuascomunidades.Omodopelo
qualgruposindígenaslutarampelacidadania,comoformadereivindicaracriaçãodepolíticas
sociaisqueconsiderassemsuasespecificidades,concorreuparaumamudançaimportanteno
modo como a sociedade brasileira entendia as relações entre cidadania e políticas sociais.
Seatéosanos1970aspolíticas sociais foramconsideradaspelopróprioEstadoemesmopensadospelasociedadecomoumaconcessãoparaoscidadãos,oqueocorreapartirdas
emergênciaspolíticasdosmovimentosindígenaséumamodificaçãodessemododelidarcom
asdemandasessenciaisaobem-estarsocial.Aquestãoéqueaoreivindicaroreconhecimento
dacidadaniaplena,ospovosindígenasnãoqueriamapenasserconsideradoscidadãosbrasileiros,masfundamentarsuasreivindicaçõespelacriaçãodepolíticassociaisqueatendessem
àssuasdemandas(territorialidade,saúdeeeducação).Dessemodo,osmovimentosindígenas
foramelementosimportantesparaumarenovaçãodomodopeloqualarelaçãoentrepolíticas
sociaiseEstadoforam,atéentão,pensadas.As agências indígenas,iniciadasnosanos1970,
levaramacomunidadebrasileiraaoentendimentodequepolíticassociaissãoumdireitodos
cidadãos e uma responsabilidade do Estado, e não uma concessão deste último!
Talprocessocontribuiuparaumatransformaçãonamentalidadepolíticademilharesde
brasileirosque,articuladosemdiferentestiposecategoriasdemovimentossociais,passaram
areivindicarpolíticas sociaiscomopartedoexercíciodecidadania.Nessesentido,aideiade
cidadanizaçãoprecisaserpensadacomoumprocessoapartirdoqualarelaçãoentreEstado,
políticas sociais e cidadania passou a operar sob novas representações,indicando que tanto
oEstado quantoaspolíticas sociais implementadaspelosgovernosdeveriamserrefletidas
comoelementosaserviçoda democracia, instaurando,noBrasil,acompreensãodequeo
cidadão é o agente central de todo o processo estatal e da manutenção dos direitos e das
responsabilidades sociais.
Nocasodospovosindígenas,alutapelacidadanizaçãofoiimportanteparaevidenciar
umagente socialqueexerciasuacidadania(pormeiodasagênciaspolíticas)semodireitoao
usufrutodaspolíticas sociais. Oexercíciodecidadania pareceterseestabelecidocomouma
constantenosmovimentosindígenasantesmesmodoreconhecimentoconstitucionaldesuas
diferenças e especificidades.
Apesardenosúltimosanostermosvistoainstalaçãodeumacrisepolíticaqueevidencia
oslimiteseaspossibilidadesdademocraciarepresentativa,osprocessosquetomaramforma
nosanos1980concorreramparaacriaçãodasbasessociaisquesustentamaconcepçãode
democracianoBrasilatual.Aqui,maisumavez,asagências indígenas auxiliaramnaformação do pensamento social e político brasileiro.
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Considerações pontuais

D

iante das considerações feitas até o presente, é importante pensar os movimentos
indígenas numa perspectiva anticolonialista. Ao reivindicar direitos sociais e o reconhecimento da diversidade, em detrimento de projetos integracionistas, tais movimentos evidenciam suas naturezas profundamente decoloniais. Nelson Maldonado-Torres (2016: 88)
observou que uma atitude decolonial “encontra suas raízes nos projetos insurgentes que resistem, questionam e buscam mudar padrões coloniais do ser, do saber e do poder”. No Brasil,
os movimentos indígenas atuam nessas três dimensões.

Notas
1Paraumareflexãosobreofenômenodonacionalismo eaemergênciadosEstados nacionais,assimcomo
sobre as ideias relacionadas com a consciência nacional e a nacionalidade, ver Anderson (1989; 1993) e
Curto, Jerónimo e Domingos (2002: 33-58).
2ComoexemplodetrabalhorecentesobreotemadoschamadosEstados plurinacionais,tomamosatese
de Rosane Freire Lacerda (2014).
3SobreaquestãoagrárianoBrasil,épossívelacessaroBancodeTeseseDissertaçõesdaBibliotecaDigital
daQuestãoAgráriaBrasileira.Nesseportal,háoacervocompesquisasdesenvolvidasdesde1985,alémde
centenasdefontessobreoassunto.Oportalpodeseracessadonoendereço:<http://www.reformaagrariaemdados.org.br/biblioteca>. Acesso em: 6 fev. 2017.
4Paradefendertalhipótese,permitimo-nosconsiderarasegundateseapresentadaporAndréGunderFrank
eMartaFuentes(1989:28-48).Apartirdela,osautoresobservamque“osmovimentossociaisdemonstram
muitavariedadeemutabilidade,mastêmemcomumamobilizaçãoindividualbaseadanumsentimentode
moralidadee(in)justiçaenumpodersocialbaseadonamobilizaçãosocialcontraasprivações(exclusões)e
pela sobrevivência e identidade”.
5Bartolomé(2006:59)observaqueofenômenodasetnogênesesdestaca“odinamismoinerenteàsestruturassociais,umavezquetaisestruturasnãoatuamsobreagentespassivos,massobresujeitosativos,
capazesdemodificá-lasdeacordocomseusinteressescontextuais”.Dessaforma,taisideiastêmrelação
comosprocessosdeemergênciapolíticaesocialdospovosindígenasnoscontextosnacionaleinternacional.
CitandoJonathanHill(1996),Bartolomé(2006:39)destacouque“oconceitodeetnogênesefoiutilizadona
análisedosrecorrentesprocessosdeemergênciasocialepolíticadosgrupostradicionalmentesubmetidosa
relações de dominação”.
6Polêmicasrelacionadascomquestõescomotutelaeemancipaçãoindígena,desenvolvidasnosanos1970,
constituíram-seembasedeumadiscussãoquepossibilitouemergênciaspolíticasesociaisdedeterminados
movimentosindígenaseaampliaçãodaarticulaçãodetaismovimentos,comoalgumasorganizaçõesdecarátercivilquedesempenharampapelimportante,masnãocentral,nosrumosquepossibilitaramemergências
sociais de alguns grupos ainda no contexto do regime civil militar no Brasil (Fernandes; Coelho, 2017).
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