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RESUMO  

O presente trabalho tem como objetivo o aprofundamento acerca das diversas facetas da cultura 

indígena, as dificuldades enfrentadas na tentativa de perpetuação das mesmas,  além de explorar 

a participação do desenvolvimento socioeconômico no processo de etnocídio. 

Durante a construção do texto, partindo de noções básicas e análise de discussões atuais na 

temática, não só no Brasil mas ao redor do globo, foi desenvolvida a pesquisa científica. Essa 

baseou-se na análise histórico-antropológica, na dissertação sobre a construção do ser indígena 

e suas simbologias e na comparação entre os princípios norteadores do direito internacional que 

tutela a vida indígena e a administração pública dos Estados frente a essa parcela da população. 

É válido ressaltar a importância do presente trabalho para o reconhecimento da pluralidade de 

vivências indígenas e sua inclusão no processo de desenvolvimento econômico cada vez maior. 

Ademais, pode-se observar a construção de um conhecimento sumular em se tratando das 

constantes inflições dos direitos indígenas, buscando a construção de um conhecimento 

holístico, abordando a maior quantidade de análises possíveis. 

 

Palavras-chave: Povo Indígena. Herança Cultural. Genocídio Cultural e Material. 

Desenvolvimento Econômico. Direitos Humanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente guia de estudos tem como desígnio a análise do tema “Marginalização dos 

povos indígenas: genocídio cultural e desenvolvimento econômico”, levando em conta, para 

isso, o ECOSOC, suas diretrizes e sua relevância para a problemática. No entanto, faz-se 

necessário, inicialmente, ratificar que o conteúdo produzido neste material foi feito por 

indivíduos não pertencentes à realidade indígena da atualidade. Diante disso, tomaram-se todas 

as devidas precauções e os apontamentos foram feitos com muita cautela, rigor e respeito ao 

povo em questão, mesmo sabendo que, ainda assim, não estão isentos de reproduzir opressões, 

lamentavelmente.  

Nesse seguimento, o material propõe-se a desenvolver um estudo que possa fornecer 

as bases para se entender a questão indígena da atualidade, visando a ratificação de sua condição 

de patrimônio histórico mundial e a conscientização da sociedade acerca da problemática, haja 

vista que é muito pouco tratada e necessita de atenção. Para tal, foram considerados os aspectos 

culturais, sociais, históricos e econômicos da presente situação, além de expor as 

consequências, que reverberam até os dias de hoje, advindas das práticas colonizadoras dos 

séculos XV e XVI. 

Dessa forma, a relevância da discussão e do estudo de tal tópico encontra seu cerne na 

dívida histórica existente para com os indígenas, e nos impactos negativos na economia, no 

meio ambiente e na História global gerados pelo genocídio cultural e extermínio de tais povos. 

Para embasar o que foi supracitado, a análise terá seu início na avaliação concernente 

à estrutura e ao funcionamento do ECOSOC, seguida da abordagem de temáticas sobre a 

história dos indígenas, sua cultura, o acesso a seus direitos humanos, dentre outras. Finalmente, 

o leitor será apresentado aos impactos da questão indígena na economia e no desenvolvimento 

sustentável. 
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2 CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES UNIDAS (ECOSOC) 

O Conselho Econômico e Social (ECOSOC) está no coração do sistema das Nações 

Unidas para promover as três dimensões do desenvolvimento sustentável - econômico, social e 

ambiental. É a plataforma central para fomentar o debate e o pensamento inovador, forjar 

consenso sobre os caminhos a se seguir e coordenar os esforços para alcançar as metas 

acordadas internacionalmente.1 

Em 1945, a Carta da ONU2 estabeleceu o Conselho Econômico e Social como um dos 

seis principais órgãos das Nações Unidas. O ECOSOC é o órgão coordenador do trabalho 

econômico e social da ONU, das Agências Especializadas e das demais instituições integrantes 

do Sistema das Nações Unidas. Não obstante, o Conselho formula recomendações e debuta 

atividades associadas com o desenvolvimento, comércio internacional, industrialização, 

recursos naturais, direitos humanos, condição da mulher, população, ciência e tecnologia, 

prevenção do crime e bem-estar social.3 

 

2.1 O SURGIMENTO DO ECOSOC 

Após a II Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e ceifou a vida de milhões 

de seres humanos, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado de que era 

necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Porém, a ideia de criar a ONU 

não surgiu em um estalar de dedos, foram necessários anos de planejamento e inúmeras 

discussões antes do surgimento da Organização.4 

A Organização das Nações Unidas, famigerada pela sigla ONU, é uma organização 

internacional formada por países que se reuniram facultativamente para trabalhar pela paz e 

desenvolvimento mundial5. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas – documento de 

fundação da Organização – expressa os ideais e os propósitos dos povos cujos governos se 

uniram para constituir as Nações Unidas: 

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações vindouras do 

flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos 

indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

                                                           
1 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. About us. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us. Acesso em 22 mar. 2019. 
2 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. A Carta das Nações Unidas. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/carta/. Acesso em 20 mar. 2019. 
3 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Conselho Econômico e Social: como funciona. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/ecosoc/. Acesso em 21 mar. 2019. 
4 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. A história da organização. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/conheca/historia/. Acesso em 22 mar. 2019. 
5 NAÇÕES UNIDAS BRASIL. A carta das nações unidas. Disponível em: https://nacoesunidas.org/carta/. 

Acesso em 18 abr. 2019. 

https://nacoesunidas.org/carta


 

 
11 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das 

mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes 

de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla.6 

 

Quando a ONU foi fundada ficou definido na sua Carta que, para que pudesse atender 

seus múltiplos mandatos, teria seis órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de 

Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de 

Justiça e o Secretariado.7 

Em janeiro de 2016, foi celebrado o 70º aniversário do ECOSOC. No centro do sistema 

de desenvolvimento da ONU, o ECOSOC e seus órgãos subsidiários conduzem análises de 

ponta, concordam com as normas globais e defendem o progresso em direção a soluções 

coletivas para promover o desenvolvimento sustentável.8 

Tendo alcançado marcos-chave nas áreas em desenvolvimento sustentável nas últimas 

sete décadas anteriores a 2016, o Conselho passou esse ano focado nas relações da Agenda 

20309 para o Desenvolvimento Sustentável10 e nos novos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). Tais objetivos visam eliminar a pobreza, combater a desigualdade e 

enfrentar as alterações climáticas nos anos posteriores.11 

 Dessa forma, o trabalho do Órgão em consonância com a Agenda 2030 será amplo, 

incluirá o avanço de uma integração equilibrada das três dimensões do desenvolvimento 

sustentável através de um tema principal anual. Além disso, abordando áreas e questões 

específicas, tais como financiamento para o desenvolvimento, assuntos humanitários e 

promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável.12 

 

                                                           
6 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Conheça a ONU. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca/. Acesso 

em 21 mar. 2019. 
7 UNIC RIO DE JANEIRO. Conheça a ONU. Disponível em: https://unicrio.org.br/conheca-a-onu/. Acesso em 

23 mar. 2019. 
8 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. ECOSOC-70: taking action to improve lives. 

Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/events/2016/经社理事会成立70周年纪念活动，2016年1月. 

Acesso em 21 mar. 2019. 
9 PLATAFORMA AGENDA 2030. Agenda 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br. Acesso em 

23 mar. 2019. 
10 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Promoting sustainable development. 

Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/content/promotion-du-développement-durable. Acesso em 21 mar. 

2019. 
11 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. ECOSOC-70: taking action to improve lives. 

Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/events/2016/经社理事会成立70周年纪念活动，2016年1月. 

Acesso em 21 mar. 2019. 
12 Ibid. 
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2.2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 Acerca da composição e estrutura do ECOSOC, especifica-se no Capítulo X da Carta 

da ONU, em seu Art. 61, algumas diretrizes estruturais, como a de que o Conselho Econômico 

e Social será composto de cinquenta e quatro membros das Nações Unidas eleitos pela 

Assembleia Geral.13 

 O Conselho liga uma família diversa de entidades da ONU ao desenvolvimento 

sustentável, fornecendo orientação geral e coordenação. As entidades incluem comissões 

econômicas e sociais regionais, comissões funcionais que facilitam discussões 

intergovernamentais das principais questões globais e agências especializadas, programas e 

fundos em todo o mundo com o intuito de reduzir os compromissos de desenvolvimento em 

mudanças reais na vida das pessoas.14 

 As reformas na última década, particularmente a resolução 68/1 da Assembleia 

Geral15, fortaleceram o papel de liderança do Órgão na identificação de desafios emergentes, 

promoção da inovação e integração equilibrada dos três pilares do desenvolvimento sustentável. 

O Conselho é encarregado de dar atenção especial ao acompanhamento coordenado das 

principais conferências e cúpulas da ONU.16 

 Basicamente, como foi dito anteriormente, a Organização conta com uma expressiva 

participação nos diferentes programas e conselhos da ONU. Tendo em vista isso, é válido 

ressaltar algumas ramificações do Conselho Econômico e Social como: o Fórum de Juventude 

do Conselho Econômico e Social da ONU17 - uma plataforma chave onde os jovens podem 

contribuir para discussões de políticas nas Nações Unidas por meio de suas ideias, soluções e 

inovações coletivas; o Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento18 – organizado para 

analisar as últimas tendências e progressos na cooperação internacional para o 

desenvolvimento, incentivando a coordenação entre diversos atores e atividades; o Segmento 

                                                           
13 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Promoting sustainable development. 

Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/content/promotion-du-développement-durable. Acesso em 21 mar. 

2019. 
14 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. About us. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us. Acesso em 22 mar. 2019. 
15 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Reports of ECOSOC to the general 

assembly. Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/content/reports-ecosoc-general-assembly. Acesso em 

21 mar. 2019. 
16 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. About us. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us. Acesso em 22 mar. 2019. 
17 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. ECOSOC Youth Forum. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/ecosoc-youth-forum. Acesso em 21 mar. 2019. 
18 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Development Cooperation Forum. 

Disponível em: https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum. Acesso em 21 mar. 2019. 
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de Assuntos Humanitários do ECOSOC19 - uma plataforma única que reúne Estados Membros 

da ONU, organizações da ONU, parceiros humanitários e de desenvolvimento, o setor privado 

e comunidades afetadas; e o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas – estabelecido pelo 

ECOSOC em julho de 2000, fornecendo consultoria especializada e recomendações sobre 

questões indígenas, conscientizando e promovendo a integração e coordenação de atividades 

relevantes dentro do Sistema da ONU e divulgando informações sobre questões indígenas20. 

 Com base no seu papel de coordenação dentro do sistema da ONU, o ECOSOC é uma 

porta de entrada para a parceria e participação das Nações Unidas pelo resto do mundo. 

Oferecendo um ponto de encontro global único para diálogos produtivos entre formuladores de 

políticas, parlamentares, acadêmicos, fundações, empresas, jovens e organizações não-

governamentais registradas.21 

 Focalizando o Fórum Permanente sobre Questões Indígenas, em 2016, o Sr. 

Jürgenson, o então vice-presidente da ECOSOC, destacou que 2016 foi considerado um ano de 

implementação, encorajando os povos indigenas a participarem desse processo. Na ocasião 

disse ainda: “Também incentivo os Estados Membros a trabalharem com os povos indígenas, 

não apenas porque têm o direito de participar do processo de desenvolvimento, mas também 

porque têm contribuições extremamente valiosas para todos [...]”.22 

Por fim, é válido ressaltar que em Abril de 2019, foi realizada a 18ª Sessão do Fórum 

Permanente sobre Questões Questões Indígenas, na sede das Nações Unidas de Nova York, 

com o tema: “Conhecimento tradicional: geração, transmissão e proteção”23. Corroborando 

com um interesse crescente de proteção e de reparação dos danos causados à essas populações. 

 Concernente às funcionalidades do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, 

pode-se afirmar, enfaticamente, a presença de 4 principais diretrizes: coordenar o trabalho 

econômico e social da ONU e das instituições e organismos especializados do Sistema, 

colaborar com os programas das Nações Unidas, desenvolver pesquisas e relatórios sobre 

                                                           
19 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. Humanitarian Affairs Segment. Disponível 

em: https://www.un.org/ecosoc/en/humanitarian-affairs-segment. Acesso em 21 mar. 2019. 
20 UN NEWS. Challenges facing indigenous peoples of Asia spotlighted as UN Forum continues 2014 

session. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2014/05/468682-challenges-facing-indigenous-peoples-

asia-spotlighted-un-forum-continues-2014. Acesso em 21 mar. 2019. 
21 UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL. About us. Disponível em: 

https://www.un.org/ecosoc/en/about-us. Acesso em 22 mar. 2019. 
22 UN NEWS. UN Forum on Indigenous Issues opens 2016 session with focus on conflict, peace and 

resolution. Disponível em: https://news.un.org/en/story/2016/05/528772-un-forum-indigenous-issues-opens-

2016-session-focus-conflict-peace-and. Acesso em 21 mar. 2019. 
23 UNITED NATIONS - INDIGENOUS PEOPLES DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL 

AFFAIRS. 18th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues (2019). Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/news/2019/03/unpfii18/. Acesso em 21 mar. 2019. 
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questões econômicas e sociais e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais.24 Dessa forma, fica clara a relevância do órgão tanto para a discussão acerca do 

desenvolvimento sustentável quanto para as demais pautas da agenda internacional, 

principalmente concernente à questão dos povos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Conselho Econômico e Social: como funciona. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/conheca/como-funciona/ecosoc/. Acesso em 21 mar. 2019. 
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3 UM OLHAR ANTROPOLÓGICO SOBRE A HISTÓRIA INDÍGENA 

A história indígena tem sido repassada entre gerações há séculos, sempre refletindo a 

visão e os ideais de quem a conta. Assim, é de extrema importância a análise crítica 

multifacetada do passado desses povos, levando em consideração o caráter antropológico e as 

influências do período histórico nas narrativas, para que o entendimento do ser indígena se 

construa em sua rica completude. 

 

3.1 A CRIAÇÃO DO ETHOS INDÍGENA 

A colonização europeia nos continentes americano, africano e asiático ocorreu em um 

período de intensas transmutações nos sistemas políticos e econômicos advindos da Idade 

Média. A modernidade trouxe consigo a consolidação dos ideais renascentistas, responsáveis 

por trazer ao centro dos debates acadêmicos a importância da arte, da ciência e do próprio ser 

humano. O desenvolvimento técnico da época, conjuntamente com o apoio da burguesia à 

expansão do capitalismo comercial, foi primordial para o avanço da engenharia de navegação 

e conhecimento náutico, e, consequentemente, para o início das expedições marítimas no 

Atlântico.25 

É importante notar que a falta de contato com as terras além do oceano reforçou o 

imaginário distorcido do europeu acerca do que poderia ser encontrado naqueles territórios. Os 

perigos das viagens, a beleza das paisagens e o mistério dos estranhos povos foram 

caracterizados de forma caricata em uma mistura de surpresa e receio. Na medida em que as 

representações afirmavam um “outro mundo” com as riquezas e a pureza do paraíso cristão, 

retratavam também seres nativos com práticas, para eles, não civilizadas e profanas.26 

 

3.2 AMÉRICA CENTRAL, DO SUL E CARIBE 

Em 1492, ano em que o marinheiro genovês Cristóvão Colombo embarcou na viagem 

que marcaria o domínio europeu sob o continente americano, a população aproximada do 

México, América Central e do Sul era de 37 milhões de pessoas. Estima-se que 80% desse 

número foi dizimado, até o final do século XVII, devido ao contato com doenças afro-

eurasianas estranhas ao sistema imunológico dos nativos.27  

                                                           
25VAINFAS, Ronaldo et al. História: Volume único. São Paulo: Saraiva, 2010. 
26DEL PRIORE, Mary. Esquecidos por Deus: monstros no mundo europeu e ibero-americano (séculos XVI – 

XVIII). São Paulo: Companhia das letras, 2000. 
27L'HISTOIRE. La catástrofe démographique. N ° 322, julho-agosto de 2007, p. 17. 
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Um dos grandes marcos da colonização espanhola foi o embate com as três das maiores 

civilizações indígenas de que se tem notícia no continente americano, os Astecas, os Incas e os 

Maias; a primeira com 6 milhões de habitantes, a segunda com 12 milhões e a terceira com 6 

milhões, na época imediatamente anterior ao contato com o europeu. A cultura e 

desenvolvimento político-econômico desses povos eram notáveis, e foram responsáveis por 

transformar pequenos ajuntamentos de aldeias em uma sociedade estratificada e interligada.28 

A respeito das comunidades indígenas do México, Serge Gruzinski postula: “É difícil imaginar 

a extraordinária complexidade, o peso demográfico e a diversidade cultural do México às 

vésperas da Conquista Espanhola”.29 

O contato com doenças inexistentes na América foi um dos maiores fatores da 

diminuição da população; a varíola, por exemplo, dizimou milhares. Ademais, o fascínio dos 

povos nativos com a figura do europeu, remetida às suas divindades, a discrepância de 

tecnologia bélica e as alianças feitas entre os espanhóis e tribos inimigas levaram ao 

desaparecimento das populações inca e asteca, e à redução da população maia.30   

A economia colonial espanhola centrou-se na atividade mineradora, em sua maioria 

de ouro e prata, além da produção de fumo, produtos artesanais, criação de animais de tração e 

agricultura para auxiliar na manutenção das regiões das minas. Uma característica importante 

dessa ocupação foi o estabelecimento de uma colônia de exploração, dessa forma a ocupação e 

produção econômica tinham como objetivo central a retirada dos insumos disponíveis e seu 

envio para a metrópole, consolidando o pacto colonial.31 

O Reino de Portugal, após tentativas frustradas de estabelecer seu domínio na América 

do Norte, no final do século XV, concentrou seus esforços na porção sul do continente 

americano a partir de 1500. No dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral desembarcou na Ilha de 

Vera Cruz dando início ao domínio português sobre as terras. O primeiro contato registrado dos 

portugueses com os nativos do litoral sul-americano, na região que hoje constitui o Estado 

Brasileiro, foi registrado por Pero Vaz de Caminha em uma carta enviada ao rei D. Manuel I.32 

                                                           
28L'HISTOIRE. La catástrofe démographique. N ° 322, julho-agosto de 2007, p. 17. 
29GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no México 

espanhol. Séculos XVI-XVIII. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
30ACADEMY. The Spanish conquistadores and colonial empire. 2016. Disponível em: 

https://www.khanacademy.org/humanities/us-history/precontact-and-early-colonial-era/spanish-

colonization/a/the-spanish-conquistadores-and-colonial-empire. Acesso em 19 mar. 2019. 
31LIMA, Elicio. A colonização da América: América Espanhola. 2016. Disponível em: 

https://www.academia.edu/21729200/A_COLONIZA%C3%87%C3%83O_DA_AM%C3%89RICA_Am%C3%

A9rica_espanhola. Acesso em 16 mar. 2019. 
32CAMINHA, Pero Vaz. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Carta a El Rei D. Manuel 

sobre o achamento do Brasil. Disponível em: 
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Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos 

traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel; [...] Ali não pôde deles 

haver fala ou entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. [...] Parece-me 

gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo cristãos, 

porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença (grifo 

nosso).33 

 

Caminha, assim como muitos outros escritores, poetas e pintores da época, iniciou a 

construção do olhar europeu a respeito dos povos indígenas, sendo difundido na Europa a 

justificação da colonização pela negação de suas identidades culturais. No momento em que o 

indígena foi retratado como inocente e ausente de entendimento, estabeleceu-se o ideal de que 

nele não havia cultura e particularidade, motivo pelo qual um número considerável de povos 

distintos foi caracterizado pelo termo unificador “índio”. O papel evangelizador da Igreja 

Católica, e a utilização da mão de obra nativa nas empreitadas da colonização, foi facilitado 

pela caracterização do indígena como primitivo e insubmisso, carente, portanto, da fé cristã e 

das noções de civilidade que essa traria.34  

A adesão mais ou menos sincera das camadas dirigentes à sociedade dos vencedores, 

o papel ativo dos índios de igreja, o desaparecimento do aparato dos antigos cultos 

substituído por instituições cristãs, a exploração colonial sob suas formas mais 

diversas e mais brutais e, para culminar, a colossal perda demográfica transtornaram 

a existência cotidiana de todos os indígenas [...] no entanto, os evangelizadores 

queriam que os índios aderissem justamente ao aspecto mais estranho dessa realidade 

exótica, sem referente visível, sem ancoragem local: o sobrenatural cristão.35 

 

3.3 AMÉRICA DO NORTE E OCEANIA 

Na América do Norte, território dos atuais Estados Unidos da América e Canadá, a 

colonização britânica foi desencadeada a partir de 1607. O número estimado de nativos 

americanos no território era de 10 milhões quando os exploradores chegaram, já em 1900 o 

número era estimado em menos de 300.000.  A busca por ouro, a fuga da perseguição religiosa 

contra o protestantismo e o desejo de se começar uma nova vida foram os principais 

motivadores do translado dos europeus para o território norte-americano. Várias guerras 

eclodiram entre os recém-chegados e as tribos existentes, e foram responsáveis pela 

considerável queda na população indígena, pela expropriação de terras, opressão e racismo.36 

                                                           
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Pero%20Vaz%20de%20Caminha%201500

.pdf. Acesso em 12 mar. 2019. 
33Ibid. 
34MOUTINHO, Mário C. O indígena no pensamento colonial português (1895-1961). Lisboa: Edições 

Universitárias Lusófonas, 2000. 
35GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ocidentalização no México 

espanhol. Séculos XVI-XVIII. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
36UNITED TO END GENOCIDE. Atrocities Against Native Americans. 2016. Disponível em: 

http://endgenocide.org/learn/past-genocides/native-americans/. Acesso em 15 mar. 2019.  
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Em um desses conflitos, que ocorreu em 1763 na Pensilvânia, ao se verem ameaçados, 

os britânicos distribuíram mantas pertencentes à pacientes contagiados com varíola entre os 

nativos, espalhando deliberadamente a doença para tomar posse do território. Na ocasião, 

Jeffrey Amherst, comandante-chefe das forças britânicas na América do Norte, escreveu ao 

coronel Henry Bouquet em Fort Pitt: “Você fará bem em tentar inocular os índios (com varíola) 

por meio de cobertores, bem como tentar qualquer outro método, que possa servir para extirpar 

esta raça execrável”.37  

Já a colonização Britânica na Oceania se deu principalmente no território australiano. 

Em 1770 o tenente James Cook reivindicou a posse da costa leste da Austrália em nome da 

Coroa. A nova colônia foi constituída visando expandir o império britânico, suavizar a 

superlotação das prisões e garantir a reivindicação do território perante as demais potências 

europeias.38  

Antes do contato europeu com os povos indígenas do continente australiano, 

conhecidos como aborígenes, existiam mais de 500 grupos com aproximadamente 750.000 

pessoas no total. Nos 10 anos após o encontro, estima-se que essa população foi reduzida em 

90%, devido ao contato com novas doenças e ao conflito violento com os colonizadores.39 Cada 

grupo aborígene, dividido em clãs, possuía língua e território característicos, estabelecendo um 

contato sustentável com a natureza, seja dispondo de seus recursos na agricultura de 

subsistência ou na caça e coleta.40 

A ocupação inglesa na ilha foi violenta, eivada de massacres, com a decretação de leis 

discriminatórias que perduram até hoje, e a tentativa de destruição da cultura e da 

religião animista praticada pelos aborígenes. Os colonizadores também violaram e 

destruíram locais sagrados, além de praticar a caça justamente aos originários, que 

eram vistos e tratados como animais.41 

 

Somente em 2013, após 225 anos do início da ocupação europeia na Oceania, o 

Parlamento australiano aprovou uma lei de reconhecimento dos aborígenes como povos nativos 

                                                           
37Traduzido do Inglês: “You will do well to try to inoculate the Indians (with smallpox) by means of blankets, as 

well as to try every other method, that can serve to extirpate this execrable race." LEWY, Guenter. Were 

American Indians the Victims of Genocide? 2004. Disponível em: 

http://historynewsnetwork.org/article/7302#sthash.z9Bqaswo.dpuf. Acesso em 15 mar. 2019. 
38AUSTRALIANS TOGETHER. Colonisation: Dispossession, disease and direct conflict. Disponível em: 

https://australianstogether.org.au/discover/australian-history/colonisation/#colonisationref1. Acesso em 7 mar. 

2019. 
39Ibid. 
40 SURVIVAL BRASIL. Os Aborígenes. Disponível em: https://www.survivalbrasil.org/povos/aborigenes. 

Acesso em 5 abr. 2019. 
41TAVARES, Elaine. Originários da Austrália, o horror ainda segue. 2017. Disponível em: 

http://www.iela.ufsc.br/povos-originarios/noticia/originarios-da-australia-o-horror-ainda-segue. Acesso em 15 

mar. 2019. 
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e primeiros habitantes do território. A primeira-ministra, Julia Gillard, declarou na ocasião a 

importância da mudança na Constituição para sanar as feridas históricas imprimidas contra 

essas populações. Tal medida foi saudada por grupos indígenas australianos como um 

importante e necessário ato simbólico.42 

 

3.4 CONTINENTE AFRICANO 

O continente Africano, apesar de anteriores investidas europeias, foi colonizado entre 

as décadas de 1870 e 1900, após a Conferência de Berlim (1884-1885) estabelecer a divisão do 

território entre as grandes potências da Europa. A ocupação imperialista se concretizou com o 

colapso do tráfico de escravos e a necessidade advinda da Revolução Industrial de se obter 

matérias-primas e mercado consumidor. No início do século XX, grande parte do continente 

estava sob domínio europeu, com exceção da Etiópia e da Libéria.43 

Tal qual ocorreu no processo colonizador do continente americano, desenvolveu-se na 

Europa uma noção distorcida do continente africano, em específico sobre suas identidades 

culturais. Dessa forma, a conquista foi estabelecida com a missão de “civilizar” um território 

equivocadamente visto como primitivo em suas estruturas sociais.44 

Vale salientar que a caracterização de determinados povos africanos como indígenas 

se concretizou com o relatório do Grupo de Trabalho sobre as Populações/Comunidades 

Indígenas da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR na sigla em 

inglês), aprovado em 2003. Nesse documento, declarou-se a existência de povos indígenas no 

continente Africano, em sua maioria caçadores-coletores, conhecidos como “Pigmeus”, e 

pastores. Tal determinação facilita a criação de medidas de inclusão sociopolítica por parte das 

nações africanas em relação a esses grupos, buscando evitar a discriminação e promover a 

perpetuação de suas ricas identidades culturais. 45  

 

                                                           
42DEUTSCHE WELLE. Austrália reconhece aborígenes como primeiros habitantes do continente. 2013. 

Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/austr%C3%A1lia-reconhece-abor%C3%ADgenes-como-primeiros-

habitantes-do-continente/a-16596379. Acesso em 14 abr. 2019. 
43IWERIEBOR, Ehiedu E. G.. The Colonization of Africa. 2011. Disponível em: 

http://exhibitions.nypl.org/africanaage/essay-colonization-of-africa.html#intro. Acesso em 9 mar. 2019. 
44MENESES, Maria Paula G.. O ‘indígena’ africano e o colono ‘europeu’: a construção da diferença por 

processos legais. 2010. Disponível em: https://journals.openedition.org/eces/403. Acesso em 22 mar. 2019. 
45HOME FOREST PEOPLES PROGRAMME (Inglaterra). As experiências de povos indígenas da África com 

as políticas de salvaguarda: Exemplos do Camarões e da Bacia do Congo. 2013. Disponível em: 

https://www.forestpeoples.org/pt-br/topics/african-development-bank-afdb/news/2013/05/experiencias-de-

povos-indigenas-da-africa-com-poli. Acesso em 12 mar. 2019. 
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3.5 CONTINENTE ASIÁTICO 

Apesar do contato entre europeus e asiáticos ter ocorrido desde o início das Grandes 

Navegações, a imposição colonial no território foi intensificada no século XIX. O Sudeste 

Asiático foi o território mais cobiçado devido ao potencial econômico gerado pelas condições 

geográficas para a implantação do sistema de plantation (monocultura de exportação). A 

Inglaterra centrou sua economia na área na extração da seringueira, a França na plantação de 

arroz e a Holanda na de cana-de-açúcar.46  

Vale salientar que existem cerca de 260 milhões de povos indígenas na Ásia, 

concentrados em sua maioria na Birmânia, China, Índia, Indonésia, Japão, Nepal, Malásia, 

Filipinas e Vietnã. Em entrevista à IPS, Signe Leth, Assessora Sênior para as Mulheres e os 

Direitos da Terra na Ásia, no Grupo de Trabalho Internacional para Assuntos Indígenas 

(IWGIA), ressaltou a importância dos indígenas asiáticos na luta contra a degradação ambiental 

e no estabelecimento de um modo de vida protetor da biodiversa natureza circundante. 47  

Um dos maiores problemas dessas populações é a extrema pobreza, agravada pela 

discriminação cultural, negação de direitos e exclusão social advinda desde o período da 

colonização. A taxa média de pobreza dos grupos indígenas na Ásia é três vezes maior que a 

média asiática.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46FREITAS, Eduardo de. A colonização da Ásia. Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-colonizacao-asia.htm. Acesso em 21 mar. 2019. 
47KAMAL, Baher. Ips - Inter Press Service. Asia: 260 Million Indigenous Peoples Marginalised, 

Discriminated. 2017. Disponível em: http://www.ipsnews.net/2017/05/asia-260-million-indigenous-peoples-

marginalised-discriminated/. Acesso em 21 mar. 2019. 
48WEST, John. Asian Century Institute. Asia's Indigenous People: Ambitions of the international community to 

eliminate global poverty by the year 2030 will be challenged by the large numbers of indigenous people, 

especially in Asia, who live in deep poverty.. 2014. Disponível em: http://asiancenturyinstitute.com/society/804-

asia-s-indigenous-peoples. Acesso em 18 mar. 2019. 
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4 O SER INDÍGENA: DE QUEM ESTÁ SE FALANDO? 

O “ser indígena”, no sentido de possuir uma identidade ou particularidade 

indissociável de sua própria existência, é um conteúdo a ser desbravado com cautela, a fim de 

levar em consideração as suas implicações no mundo fático para a construção de uma identidade 

com qualidades que a distinguem politicamente das demais. Para chegar a esse esclarecimento, 

será falado primeiro sobre o que significa ‘auto declaração’.  

 

4.1 AUTO DECLARAÇÃO E IDENTIDADE 

Auto declaração se define como o direito de alguém dizer quem ela é. José Afonso da 

Silva, jurista especializado em direito constitucional, cita: “Enfim, o sentimento de pertinência 

a uma comunidade indígena é que identifica o índio. A dizer, é índio quem se sente índio”.49 

Para adentrar no conteúdo de pautas de caráter primordialmente identitário, é 

necessário que primeiro seja respondida a pergunta: “de quem estamos falando?”, para que a 

partir daí possam ser abordadas as consequências – sejam elas sociais, econômicas, políticas – 

de se identificar enquanto indígena na sociedade atual. Pelo olhar da Psicologia, apreende-se o 

conceito de ‘identidade coletiva’50, que, nas palavras de Antônio da Costa Ciampa, define: “O 

significado de identidade é constituído pela relação de processos de igualdade e de diferença. 

(...) Identidade portanto, referir-se-á sempre a uma totalidade em permanente transformação.” 

Assim, a identidade se inicia no indivíduo e se desenvolve coletivamente para produzir 

impactos no social.  

A sensação de pertencimento que confere identidade, no que tange aos direitos 

indígenas, é abordada pelos Códigos internacionais de forma a associá-la prioritariamente ao 

princípio da autodeterminação dos povos. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos 

dos Povos Indígenas51, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 2007, trata da auto 

identificação especialmente em seu artigo 3˚: “Os povos indígenas têm direito à 

                                                           
49 PERUZZO, Pedro. FUNAI nega direito à autodeclaração aos povos indígenas. Disponível em: 

http://www.justificando.com/2017/08/18/funai-nega-direito-autodeclaracao-aos-povos-indigenas/. Acesso em 11 

mar. 2019. 
50 BAPTISTA, Marisa Todescan Dias da Silva. O Estudo de Identidades Individuais e Coletivas na 

Constituição da História da Psicologia. Disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos02/artigo04.pdf. Acesso em 11 mar. 2019. 
51 Nações Unidas. DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS. Disponível em: 

https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/DECLARACAO_DAS_NACOES_UNIDAS_SOBRE

_OS_DIREITOS_DOS_POVOS_INDiGENAS.pdf. Acesso em 11 mar. 2019. 



 

 
22 

autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e 

buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”.  

Em concordância a esse entendimento, a Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT)52, criada em 1989 aborda em seu artigo 1˚ o direito à auto identificação ao 

estabelecer que: “a auto identificação como indígena ou tribal deverá ser considerada como 

critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente 

Convenção”.  

Assim sendo, é pacífica no cenário internacional a compreensão de que a identificação 

provém da autoafirmação ou auto declaração. Portanto, destoa dessa noção o conceito da 

“heteroidentificação”, ou seja, a exigência de que uma terceira pessoa diga quem é o indígena, 

geralmente por meio de critérios objetivos como o pertencimento a alguma comunidade 

específica, o que pode ser problemático frente ao conhecimento de que muitas comunidades 

indígenas não vivem mais aldeadas. É importante frisar, por fim, que o quadro global de 

etnocídio indígena é fortalecido e intensificado por processos que condicionam a afirmação da 

identidade ao consentimento de terceiros, colocando milhares de indígenas em situação de 

esquecimento.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Organização Internacional do Trabalho. Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao_169_OIT.pdf. Acesso em 11 mar. 2019. 
53 PERUZZO, Pedro. FUNAI nega direito à autodeclaração aos povos indígenas. Disponível em: 

http://www.justificando.com/2017/08/18/funai-nega-direito-autodeclaracao-aos-povos-indigenas/. Acesso em 11 

mar. 2019. 
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5 CULTURA INDÍGENA  

Estudar a cultura indígena é uma forma de conhecer variados povos com tradições e 

culturas particulares, que possuem como traço comum o amor, o respeito pela natureza e a luta 

para preservação das suas heranças culturais, linguísticas e materiais. Dessa forma, 

reconhecendo a variada gama de manifestações culturais desses povos ao redor do mundo, 

empreende-se, a priori, a necessidade de se entender o que se configuraria como cultura e qual 

a sua relação com a ética. Para que, a posteriori, venhamos a entender quais contribuições esses 

povos trouxeram para a contemporaneidade, além do entendimento das problemáticas que 

infringem esses indivíduos. 

 

 5.1 ACEPÇÕES DA PALAVRA CULTURA 

A busca por uma definição e conceituação da palavra cultura sempre foi alvo de 

pesquisa de diversos pesquisadores e antropólogos, mas, é válido enfatizar, que cultura é um 

termo tão amplo e abstrato que qualquer definição feita nunca seria suficiente para abranger 

toda sua completude e grandiosidade. Dessa forma, visando a formação de um entendimento 

basilar, é necessário explorar algumas conceituações e alguns autores que versam acerca da 

cultura, para que a construção do entendimento de cultura seja feita de forma 

individual/particular.54 

O termo cultura surgiu do latim colere e se apresenta como uma espécie de sinônimo 

de “agricultura, cultivar e culto”. Sendo assim, seria caracterizada como tudo aquilo que o ser 

humano se esforça para criar, modificando o ambiente em que vive, ou seja, a natureza. Já no 

século XVIII e XIX, filósofos alemães passaram a empregar o termo Kultur como cultivado, 

culto ou civilizado, daí vem a acepção de cultura como erudição55. 

Com o surgimento da Antropologia, o termo cultura passa a ser usado para se referir 

a um grupo social, marcado por um conjunto de usos, costumes, marcas e criações de um 

determinado grupamento humano. Logo, é assim que se surge o plural de tal termo, 

designando-se povos com diferentes “culturas”. É o caso da cultura dos xavantes, japonesa  e 

ocidental. Nessa acepção, há uma idealização de uma cultura como pertencente a um grupo, 

idealmente com suas fronteiras e conteúdo “claro”. Entretanto, essa conceituação  não pode 

ser aceita por nós, pois representa uma forma de homogeneizar uma grande esfera, a cultura. 

Ignorando que na “cultura brasileira”, por exemplo, existem diversas outras manifestações e 
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especificidades, como a cultura popular, cultura de massa, subcultura, contracultura, entre 

outras.56 

Como se observa, ainda que afirmado que a cultura possua uma diversidade enorme 

de conceituações, não se pode usar esse termo de forma inadequada, para que preconceitos 

não sejam expressados. Por exemplo, quando é afirmado que certas raças possuem “culturas 

perceptíveis e fixas”, representa-se como uma forma de racismo, pois seria um meio de 

estigmatizar e homogeneizar toda uma cultura por intermédio de estereótipos de determinados 

indivíduos.57 

Por mais que se venha a dizer que a cultura não tem denominação “fixa” e apresenta 

diversas acepções, vê-se necessário destacar uma das definições mais completas já 

apresentadas. Em 1952, os antropólogos A.L. Kroeber e Clyde Kluckhohn analisaram 162 

diferentes definições de cultura e concluíram que não seria possível uma definição que viesse 

a agradar a todos58, frente ao exposto: 

Consistiria em padrões, explícitos e implícitos, de e para os comportamentos 

adquiridos e transmitidos por símbolos, constituindo as realizações distintivas de 

grupos humanos, incluindo a sua incorporação em artefatos; o núcleo essencial da 

cultura consiste em ideias tradicionais (isto é, historicamente derivadas e 

selecionadas) e, principalmente, seus valores anexos; sistemas de cultura podem, 

por um lado, ser considerado como produtos de ação, sobre os outros elementos, 

como condicionais de ações futuras.59 

 

Entretanto, a cultura não é uma mera soma de elementos, a experiência de cada 

pessoa com ela deve ser preconizada. A cultura condiciona a visão de mundo, interfere na 

existência física do ser humano, opera com uma lógica própria e se mantém dinâmica60, se 

caracterizando como uma forma de “lente” para enxergar o mundo, própria de cada indivíduo. 

Com isso, conclui-se que a configuração dos elementos culturais é complexa e que “se 

considerarmos a cultura seriamente, veremos que as pessoas não precisam do que comer, mas 

uma cozinha própria e específica, cultura pode ser até descrita simplesmente como aquilo que 

faz a vida valer a pena viver”.61 
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5.2 ÉTICA E CULTURA 

Partindo do sentido etimológico, a palavra ética é oriunda do grego éthos que pode 

possuir uma multiplicidade de significados. Dependendo do modo como ela era escrita, a ética 

na antiguidade partiria do costume, ou seja, da constância do indivíduo no agir e contribuir para 

a comunidade a qual pertence. 62 Outra forma de encarar esse costume seria pela expressão do 

hábito, ou héxis, que traduzia a constância de agir sob controle de si e de seus atos, tendo como 

fim a realização individual e social do ser humano. Dessa forma, o cultivo de costumes tem 

como resultado a formação de hábitos que orientam o homem na prática de valores que regem 

seu corpo em comunidade e dão sentido à vida.63 

Uma segunda apreensão do éthos se relaciona ao significado de morada. Esta seria uma 

busca por proteção das hostilidades do meio ambiente e da própria figura humana com a qual 

se partilha o existir. Construir uma morada torna-se, para o ser humano, uma sugestiva metáfora 

da tarefa existencial que o define e constitui como um ser-no-mundo. O existir passa então a 

ser enxergado como uma responsabilidade a ser cumprida frente à dádiva da natureza humana. 

Enquanto o animal tem como casa todo o Cosmos, o homem racional é o próprio construtor de 

sua habitação.64  

O estabelecer de morada é também estruturado pelas categorias do corpo, mente e 

espírito, devendo exercer controle sobre a realidade dada por essas “moradias” que lhe 

pertencem. Destarte, o indivíduo interioriza o mundo, atribui significado à sua realidade e a 

constrói em seu âmago. A passagem das coisas materiais do mundo exterior para a realidade 

atribuída de significados é onde se delimita a cultura. É por meio dela que se desenvolvem os 

ideais, normas e símbolos como o saber, arte, religião e ciência que compõem a cultura de 

diferentes sociedades.65 

A junção dessas duas atribuições do éthos tornam o mundo mais habitável para o 

homem na medida que criam as forças simbólicas através da qual as realidades naturais se 

integram aos símbolos da cultura, essa seria a transformação da realidade material em obra 

cultural. Dessa forma, o filósofo e Doutor em Psicologia, Zeferino Rocha, conclui:  

E quando as coisas da natureza transformam-se em obras humanas, a Natureza se faz 

Cultura, da qual o homem é, ao mesmo tempo, a causa e o efeito. Causa porque é ele 

quem transforma a Natureza em Cultura, e, ao mesmo tempo, efeito, porque todo 

homem é homem de seu tempo e traz as marcas da cultura em que se insere e da qual 

recebe as influências. (...) . Por isso, o éthos é co-extensivo à cultura e a cultura, por 

sua vez, adquire uma dimensão axiológica, vale dizer, uma dimensão ética e 
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valorativa, que é constitutiva daquilo que a define como cultura. Esta a razão pela qual 

se diz que não existe cultura sem ética, da mesma forma que não pode existir ética 

sem cultura.66  

 

5.3 SÍMBOLOS E RESISTÊNCIA 

 O desenvolvimento de teorias antropológicas sobre cultura resultou numa adoção 

identitária desses povos pelo termo, renovando e o adotando às suas realidades e a dispondo 

como argumento central na reivindicação de direitos, assumindo o papel de argumentação 

política.67  Ao atribuir o conceito de cultura para si, surge o que os antropólogos do final dos 

anos 60 descobrem como um estereótipo de tempos em tempos: a obrigatoriedade na 

demonstração performática do que seriam as culturas indígenas. Assim, política acadêmica e 

política ética acerca da cultura caminham em direções contrárias. Enquanto a antropologia 

contemporânea busca se desvincular de conceituações culturais, vários povos mais do que 

nunca celebram sua cultura na busca por legitimar suas lutas identitárias.68  

Sociedades cuja realidades dominantes são de formação não indígena tendem a impor 

aspectos da coletividade às comunidades da região. Essas diferenças criam uma dissonância 

considerável entre o que os membros da cultura dominante acham que os povos indígenas 

querem ou precisam e como devem fazê-lo, interferindo nos próprios valores e princípios 

organizacionais dos povos indígenas. O marketing, o estilo de vida sedentário e o modelo 

capitalista neoliberal ameaçam diretamente o acesso à terra, preservação da língua, tradições e 

tem como estímulo final a exclusão desses grupos e intensificação da pobreza. É sob esse 

quadro que os ideais racistas se mostram presentes, justificando a apropriação de recursos e 

exclusão de oportunidades disponíveis dentro do plano dominante. 69 

Sob esse viés surge o debate acerca do que seria apropriação cultural. Susan Scafidi 

define apropriação cultural a partir da ideia de que o termo apropriação já se constrói na falta 

de consentimento ao retirar algo pertencente ao outro. Nesse sentido, a apropriação em sua 

essência é o tomar algo para si e modificar o significado de demais elementos referente a um 

grupo do qual não se faz parte.70 Não se trata apenas de um simples empréstimo passivo ou 
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troca equivalente,  é um ato muito mais insidioso e prejudicial que reforça os sistemas de poder 

existentes.71 

A mercantilização máxima dos modelos capitalistas termina por redirecionar uma 

migração sazonal para as cidades, assim como a expansão do turismo e ecoturismo, isso 

significa o estabelecimento de valores por roupas, ornamentos, cerimônias e casas indígenas, 

símbolos agora adaptados à moeda local. Todavia, cada vez mais, os povos indígenas estão 

desenvolvendo estratégias adaptativas para resistir às pressões de assimilação do Estado e 

proteger sua identidade, começando a se envolver em políticas culturais numa tentativa de 

manter seu território e modo de vida.  Isso pode ser observado por meio dos povos indígenas 

do sudeste da Ásia72 que possuem uma forte identidade nacional e consciência grupal, 

decorrente de sua história compartilhada, cultura comum, apego a um território, sentimento de 

separação de outros grupos e, em alguns casos, afirmação do direito à autodeterminação.  

Nos países latinos, é inegável a influência cultural indígena sob a identidade nacional, 

mesmo frente ao quadro de extremo racismo, segregação, violência e pressões para assimilação 

imperialista. Essa contradição é reforçada por pressupostos profundamente enraizados sobre a 

inferioridade da cultura indígena em relação à cultura europeia, acompanhada de discriminação 

linguística e cultural dos centros comerciais, intelectuais e culturais. Mesmo onde os dialetos 

indígenas são reconhecidos como línguas nacionais, a educação bilíngue não as inclui como um 

aprendizado possível ou sequer estimulado. As línguas, instituições e expectativas culturais 

dominantes nos países da América Latina ainda são esmagadoramente não-indígenas. Embora 

a presença de importantes movimentos políticos indígenas em busca de mudança tenha 

permitido que essa marginalização fosse articulada, ela ainda não foi eliminada.73 

Em muitos casos, as culturas indígenas tradicionais correm o risco de desaparecer. Ao 

mesmo tempo, nos últimos anos, alguns países reconheceram a presença das culturas distintas 

em seu meio e instituíram políticas e programas para reconhecê-las. Muitas vezes, no entanto, 

essas políticas tendem a ver as culturas indígenas como patrimônios materiais e imateriais para 

o desenvolvimento socioeconômico e raramente envolvem tais povos em um papel significativo 
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ou levam a sério o seu conhecimento e os aspectos não-materiais da cultura, tratando-as como 

primitivas e inferiores.74 

Enquanto as culturas são vistas como integradas, coesas, delimitadas e mais ou menos 

estáticas, é fácil perceber os direitos humanos como um discurso intrusivo e alienígena. Se, no 

entanto, as culturas são entendidas como “repertórios complexos de sistemas de significados 

extraídos de inúmeras fontes e reinterpretados por meio de entendimentos e interesses locais”, 

esse entendimento fornece uma maneira mais fluida de considerar como os direitos humanos 

podem ser incorporados a práticas e entendimentos culturais locais. O reconhecimento de 

direitos coletivos não apenas concede a legitimidade das instituições indígenas, mas também o 

papel cultural de ligação que elas desempenham.75 

 

5.4 CONTRIBUIÇÕES CULTURAIS 

Sabe-se que os bens culturais imateriais são aqueles praticados durante a vida social 

de determinado povo, como saberes, técnicas de manufatura, celebrações e formas de 

expressão, sejam elas cênicas, plásticas ou lúdicas, além de santuários que abriguem rituais 

culturais coletivos76. Essa definição concorda com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda 

do Patrimônio Cultural Imaterial77, ratificada pelo Brasil em 1° de março de 2006, que define 

como patrimônio imaterial: 

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante de seu patrimônio cultural.  

 

O patrimônio imaterial de uma comunidade está intrínseco ao cotidiano daquele povo 

e ligado ao seu território, sendo transmitido através das gerações, constantemente recriado e 

apropriado por indivíduos e grupos sociais como importantes elementos de sua identidade78. 
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Além disso, são inúmeras as contribuições culturais dos povos indígenas pelo mundo79, 

influenciando em muitos aspectos80 .  

Nesse sentido, para tornar mais palpável a relevância dos povos indígenas para a 

construção do mundo como temos hoje, é necessário trazer exemplos. Dessa forma, 

relativamente à alimentação, tem-se o exemplo das batatas, as quais são parte dos cardápios ao 

redor do mundo e comidas de variadas formas, e se originaram nos Estados Unidos, onde 

diversos grupos indígenas as plantavam. Os tomates também foram originados nas Américas, 

antes que os colonizadores espanhóis os levassem para a Europa; e até mesmo a ideia do 

barbecue se originou com os indígenas, principalmente de grupos originários do Caribe. No 

Canadá, os indígenas de lá criaram o maple syrup, ou xarope de bordo, advindo da folha tão 

conhecida da bandeira canadense. Além dos alimentos em si, os europeus também absorveram 

muitos conhecimentos de agricultura dos povos indígenas, como técnicas de plantação, afora o 

uso do ácido cianídrico para preservar a carne.81  

Quanto à língua, pode-se usar como exemplo o Brasil, onde é estimado que mais de 

250 línguas sejam faladas, dentre indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e afro-brasileiras, 

além do português e de suas variedades.82 Infelizmente, essa importante parcela da cultura 

brasileira é desconhecida por grande parte da população, que segue vendo o país como falante 

apenas do português. Enquanto isso, Iphan e o MinC reconheceram sete línguas como 

Referência Cultural Brasileira, das quais seis são indígenas.83 Sendo assim, uma das maiores 

demandas dos falantes dessas línguas menos conhecidas está relacionada ao direito de acesso a 

serviços públicos na sua língua própria e maiores projetos apoiando a produção literária e 

audiovisual, com o intuito de preservar e expandir o conhecimento destas a nível 

intergeracional.  
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Outro benefício herdado dos indígenas devido ao seu envolvimento com a floresta – o 

que faz com que contribuam fortemente para a preservação ambiental – é em relação às plantas 

e ervas medicinais, além do cuidado dentário. O conhecimento da flora e das propriedades das 

plantas fez com que eles as utilizassem em tratamentos, como o consumo de fungos por 

populações aborígenes na Austrália, devido às variadas funções medicinais, ou, por exemplo, 

populações utilizam a alfavaca que tem função antigripal, ou o boldo que é digestivo, todas são 

descobertas dos indígenas e utilizadas até hoje. 84 Não se pode esquecer do artesanato, uma vez 

que representa a expressão cultural do povo indígena, além de ajudar a preservar a arte 

tradicional e hereditariedade, com bolsas trançadas usando fios e fibras, além de ornamentos 

com penas, sementes e escamas de peixe que também são muito usados; e lembrando ainda do 

costume de dormir de rede, o qual muitos nem sabem de onde – ou de quem – vem.85 

Referentemente a essa ótica, é importante reiterar o quanto a cultura indígena é 

intrínseca ao dia a dia do mundo inteiro, tendo sido muitas vezes o pontapé inicial para inúmeros 

progressos imprescindíveis para a tecnologia e conhecimento moderno. Dessa forma, salienta-

se a importância da ancestralidade e preservação cultural dos povos originários, a qual sempre 

está presente na vida do homem branco e na maioria das vezes é menosprezada – ou mesmo 

invisibilizada. 

 

5.5 GENOCÍDIO CULTURAL 

O conceito de genocídio cultural, ou etnocídio, deve ser analisado cuidadosamente 

dentro do âmbito dos direitos humanos e fora dele, por ser um processo que se perpetua desde 

o século XV até os dias de hoje. Vale salientar que, ao contrário do genocídio físico, o etnocídio 

ocorre silenciosamente e conta muitas vezes com o apoio da sociedade civil dentro dos Estados, 

por não ter um impacto moral tal qual o anúncio de massacres. Conforme postula Pierre 

Clastres: “O etnocídio, portanto, é a destruição sistemática dos modos de vida e pensamento de 

povos diferentes daqueles que empreendem essa destruição. Em suma, o genocídio assassina 

os povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito.”86 
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O genocídio cultural é colocado em prática na medida em que se enxerga determinada 

cultura como inferior, sendo imposto a essa um conjunto de transmutações morais, costumeiras, 

éticas e religiosas que a tornarão semelhante e, se possível, idêntica a uma outra identidade 

cultural entendida como correta. A construção moderna dos ideais humanistas atrelados à força 

da cultura ocidental, reconhecida como comum e, portanto, assimilada como correta, intensifica 

a negação de outras formas de fazer cultura, principalmente dentro da territorialidade dos 

Estados Ocidentais.87 

Nesse sentido, Clastres aponta em sua obra “Arqueologia da Violência” dois exemplos 

contemporâneos que ilustram tais conceituações: o primeiro diz respeito aos propagadores 

missionários da fé cristã, na medida em que buscam combater o “mal” da diferença religiosa 

por meio da invalidação da crença destoante e de sua dissocialização da civilidade; o segundo 

parte dos Estados Nacionais na medida em que, com um discurso de inclusão, buscam 

forçadamente retirar os indígenas de seus núcleos culturais e incluí-los ao costume 

predominante.88 

No que diz respeito às estratégias utilizadas na concretização do etnocídio, Raphael 

Lemkim, advogado polonês responsável por criar o termo “genocídio” em 1943, identificou 

seis delas: destruição de lideranças, conversão forçada, proibição de atividades culturais, 

destruição de símbolos religiosos e culturais, destruição de centros culturais e pilhagem. 

Ademais, em seu trabalho, Lemkim indicou a desterritorialização indígena como contexto e 

uma das motivações do etnocídio.89 

Lemkin cita em seu estudo inacabado, como exemplos de genocídio cultural, o 

assassinato das lideranças Inca pelos colonizadores espanhóis e, apesar de louvar os 

esforços dos padres católicos em aprender as línguas indígenas e proteger os nativos 

das violências dos soldados, também trata a conversão dos gentios em missões como 

uma forma de genocídio cultural, mais “sutil”. A proibição de práticas culturais se deu 

muitas vezes, no período colonial, por decreto, com o controle dos horários de danças, 

a proibição de reunião, associação e assembleias, o controle de casamentos, o castigo 

dos convertidos relapsos, a obrigação de construir casas em estilo espanhol, a 

regulamentação das vestimentas, pinturas corporais e tatuagens. E a violação de 

símbolos culturais tem seu exemplo maior, na América espanhola, na destruição da 

Casa do Sol, em Cusco, tendo sido construída, sobre ela, um monastério católico.90  
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Além do dano cultural, o etnocídio tem sido considerado uma violação ao próprio 

entendimento do ser indígena e de suas particularidades frente ao mundo circundante. Cresce o 

número de casos de suicídio, dependência química, crises de estresse e ansiedade em 

comunidades que tiveram seu cotidiano transmutado de forma repentina. O etnoestresse, termo 

formulado por indígenas canadenses, diz respeito ao impacto psíquico e emocional decorrente 

da violação dos modos de vida, valores e território de um povo; representa também a “sensação 

de impotência e desesperança que destrói a capacidade dos indígenas de satisfazer necessidades 

básicas da vida”.91 

 

5.6 PLURALIDADE DE VIVÊNCIAS - URBANIDADE INDÍGENA 

Um dos recentes desafios de estudo e compreensão para a etnologia indígena é a 

interpretação de processos, que se mostram cada vez mais frequentes, de fusão do universo 

indígena, como é tradicionalmente conhecido, ao mundo urbano e capitalista. Cabe citar a 

inserção no modo de vida capitalista como ponto central dessa influência porque, junto a ela, 

vem um conjunto de mudanças que inclui a dependência de mercadorias industrializadas, a 

capitalização de serviços, os processos de monetização, entre outros. Logicamente, a inserção 

em uma lógica de mercado consumista é indissociável à injunção de uma carga cultural que é 

moldada por esse meio econômico. As mudanças culturais cabíveis de serem elencadas são 

inúmeras, porém, entre elas, estão a conversão religiosa, educação escolar, formação 

acadêmica/intelectual ou técnica e modos de se vestir.92 

Antes de adentrar profundamente ao tema, faz-se necessário pontuar que esses 

processos não são novos. Em verdade, eles remontam às migrações do século XX, decorrentes 

da Revolução Industrial. Em um resgate histórico anterior, é importante ressaltar que a 

dissolução de muitas comunidades indígenas, originalmente aldeadas, se deu por causa das 

violências perpetradas no período colonizador, o qual forçou a separação de milhares de 

indígenas de sua cultura e ancestralidade. É possível verificar, nesse período, a construção de 

vilas e cidades próximas às aldeias indígenas, visando usufruir da mão-de-obra e do auxílio no 

provimento de alimento dos colonos.93  
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Assim, as burocracias estatais impostas ao reconhecimento de indígenas que vivem 

fora do contexto das aldeias, ou ainda, que não se reconhecem como parte de uma comunidade 

específica, bem como a formulação de políticas indigenistas voltadas majoritariamente para 

aldeias, se configuram como violações simbólicas e físicas aos direitos indígenas.94  

A falta de assistência estatal decorrente das políticas indigenistas excludentes origina 

os entraves à inserção dos aborígenes ao meio urbano. Em decorrência de uma série de 

discriminações advindas de séculos de dominação cultural, a invisibilidade da presença 

indígena nas cidades ainda persiste. Oriunda de um denso processo colonizador, a visão 

estigmatizada do índio ‘ligado à natureza’, natureza essa dissociada do humano, precisa ser 

superada. Em alguns casos, ainda persiste a ideia equivocada de que o indígena ‘deixa de ser 

índio’ quando está no espaço urbano.95 

O problema surge quando a identidade indígena fora das aldeias passa a ser 

questionada, tornando as terras demarcadas em uma espécie de confinamento, como cita a 

historiadora Paula Caleffi:  

É fundamental destacarmos a importância da terra para as sociedades indígenas, mas 

isto não pode tornar se uma prisão, um condicionamento das identidades, pois a 

liberdade para escolher onde cada um, ou cada grupo quer viver também é muito 

importante. A cidade não é uma invenção das culturas indígenas que habitam 

atualmente o Brasil, mas o confinamento em áreas demarcadas tampouco é uma 

invenção das mesmas e, no entanto, não se questiona a identidade dos índios que se 

conformam à elas.96 

 

Por esse motivo, o risco de estarem expostos a preconceito e marginalização social em 

ambientes urbanos é muito maior. Um relatório do Banco Mundial de 2015, chamado “Os mais 

pobres entre os pobres”97 estimou que globalmente, existem em torno de 300 milhões de 

indígenas, e um terço deles são pobres. Esse contexto se deve ao preconceito e às dificuldades 

impostas aos indígenas vivendo em centros urbanos, em um sistema que não se adapta às suas 

características. É comum que muitos se desconectem de sua cultura e ancestralidade por causa 

da discriminação98. A falta de acesso a serviços públicos como saúde e educação também é um 
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problema comum em muitos países, o que afasta ainda mais a possibilidade da emancipação 

dos indígenas em centros urbanos.  

A reprodução das relações assimétricas de poder existentes nos processos 

colonizadores é uma realidade na coexistência entre culturas indígenas e burocracias estatais 

que pode ser visualizada em diversos países. Como relatado pelos escritores Libby Porter e 

Janice Barry, em seu livro “Planejando a coexistência? Reconhecendo os direitos indígenas por 

meio do planejamento do uso da terra no Canadá e na Austrália”:  

A assimetria dessas relações de poder é profunda, produzindo e reproduzindo modos 

coloniais de ver e agir. Sob essas condições, a luta pela coexistência é reduzida a uma 

luta pela inclusão: algo que pode ser reconhecido através de uma correção processual 

ou institucional e pode acomodar um outro Indígena dentro de uma ordem legal ou 

política existente (tradução livre).99 

 

Por fim, é necessário compreender de uma vez por todas que a presença dos povos 

indígenas nos centros urbanos não é empecilho ao desenvolvimento local. Do contrário, deve 

servir de aliança no contexto da necessidade urgente de constituição de espaços sustentáveis no 

meio urbano, para um equilíbrio socioambiental que equacione a expansão das cidades com a 

preservação de seus ecossistemas naturais. A construção de uma gestão urbana democrática que 

seja capaz de considerar os diversos modos de organização social, padrões de ocupação do 

espaço, e diversas perspectivas culturais de forma sustentável se mostra como um desafio 

contemporâneo.100 
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6 DECLARAÇÕES E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

Em busca de preservar o patrimônio cultural e o mínimo necessário para a 

concretização da vivência digna dos povos indígenas, diversos tratados e convenções vêm 

sendo aprovados, a nível internacional, versando sobre os mais diversos aspectos da temática. 

Trataremos aqui, em ordem cronológica, a respeito dos principais instrumentos do direito 

internacional para a proteção da vida indígena e sua amplitude. 

 

6.1 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (DUDH) 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos101, documento redigido após a Segunda 

Guerra pela recém-criada ONU em 1948. Apesar de não versar especificamente sobre as 

populações indígenas e suas particularidades, foi o primeiro documento universal a garantir 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais à toda humanidade.102 

Vale salientar a importância do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais103 e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos104, ambos de 

1966. Esses, conjuntamente com a DUDH, constituem a Carta Internacional dos Direitos 

Humanos. Ambos facilitaram a inclusão da questão indígena na agenda internacional de direitos 

humanos.  

O artigo 27 do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos garantiu o direito 

à cultura, religião e língua de minorias étnicas dentro de seus Estados. Esse dispositivo 

resguarda as particularidades identitárias de populações historicamente marginalizadas, 

contribuindo para a perpetuação de símbolos caros ao patrimônio cultural da humanidade.105 
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6.2 CONVENÇÃO N° 107 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

(OIT)  

Aprovada em 1957, na Conferência-Geral da OIT, a Convenção nº 107, sobre a 

Proteção e a Integração das Populações Indígenas e Outras Populações Tribais e Semitribais106, 

foi um marco na proteção dos indígenas frente aos casos de discriminação e abuso de poder em 

relações de trabalho, além de buscar promover a integração desses povos dentro da estrutura 

econômica e social de seus países.  

Ratificada por 27 países, foi o primeiro documento internacional com força jurídica 

vinculante a abordar a situação da população indígena de forma específica; o caráter vinculativo 

garante a obrigatoriedade dos termos do tratado às nações que, por meio da ratificação, o 

incorporem em seu sistema jurídico. Suas três principais contribuições foram: o 

reconhecimento da fragilidade social dessa população e a necessidade de os Estados oferecerem 

tutela especializada, a importância do respeito à cultura indígena e ao direito costumeiro dela 

decorrente, e a afirmação do direito de propriedade desses povos sobre suas terras.107 

 

6.3 RESOLUÇÃO DE 1971 DO CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DAS NAÇÕES 

UNIDAS 

A Resolução de 1971 do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas108 autorizou 

a Subcomissão sobre a Prevenção contra a Discriminação e a Proteção de Minorias das Nações 

Unidas (atual Subcomissão sobre a Promoção e a Proteção aos Direitos Humanos das Nações 

Unidas) na condução de um estudo especializado nos problemas da discriminação contra as 

populações indígenas.  

O trabalho, finalizado em 1981, foi de extrema importância a nível global pois 

contribuiu para o reconhecimento das particularidades, direitos e necessidades inerentes ao 

modo de vida indígena, distinguindo-o de outras minorias étnicas.109 
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6.4 CONVENÇÃO Nº 169 DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

(OIT)  

Considerada uma das mais relevantes na disposição dos direitos indígenas, a 

Convenção 169 da OIT110, de 1989, revisou a Convenção 107, estabelecendo padrões mínimos 

a serem seguidos pelos Estados quanto à dignidade no tratamento jurídico desses povos. 

Afastando princípios da assimilação e aculturação, tal convenção criou meios para o 

estabelecimento da autonomia das populações indígenas em seus territórios nacionais e 

vinculou juridicamente os Estados na proteção desses povos, sua cultura, território, direitos e 

instituições.111 

Das 20 ratificações da Convenção, 14 são de nações latino-americanas, fato de extrema 

importância visto que, frente ao restante do globo, a população indígena no território é 

expressiva. Christian Courtis, professor de Filosofia do Direito da Universidade de Buenos 

Aires, ressaltou em seu estudo a influência positiva do tratado nas políticas públicas do 

subcontinente.112 

No Equador e Guatemala a Convenção adquiriu força constitucional; na Colômbia, a 

Corte Constitucional invalidou normas em desacordo com os direitos dos povos indígenas; e na 

Argentina, impulsionadas pela Convenção, foram criadas medidas de auxílio à comunidade do 

Chaco, que vivia em situação de miséria. Ademais, na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos a Convenção já serviu de parâmetro na interpretação de casos acerca do direito de 

propriedade indígena. Vale ressaltar que, apesar do avanço gerado, ainda persistem inúmeros 

casos de violações, geralmente não divulgados, tanto na América Latina como além dela.113 
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6.5 DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS 

Aprovada em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas114 foi um marco do século XXI na luta 

pela inclusão das populações indígenas e acesso à insumos básicos na concretização do ideal 

de vida digna, positivado pela própria ONU. A transversalidade da questão no sistema das 

Nações Unidas reforçou o reconhecimento da igualdade desses povos e, ao mesmo tempo, de 

suas diferenças, que devem ser respeitadas e preservadas à nível nacional e internacional.115  

Por se tratar de uma declaração, o documento não tem força jurídica vinculante, 

possuindo um caráter sugestivo. No momento de sua propositura, 143 nações foram favoráveis, 

11 se abstiveram e 4 foram contrárias: Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. 

Dessas, somente a Nova Zelândia e a Austrália alteraram seu posicionamento, impulsionadas 

pela pressão popular, essa em 2009 e aquela em 2010. Apesar do avanço gerado pela 

Declaração, persiste o desafio contra a violência, discriminação e marginalização dos povos 

indígenas.116   
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7 REVERBERAÇÕES DO COLONIALISMO NOS DIAS ATUAIS 

É notório que o período colonial ainda reverbera nos dias atuais, principalmente nas 

questões relacionadas às minorias e preconceitos sofridos por estas. Sendo assim, cabe avaliar 

os principais pontos nos quais as comunidades indígenas ao redor do globo são afetadas, em 

diferentes facetas da problemática em questão. 

 

7.1 CONFLITOS E LUTAS 

Os conflitos e lutas dos povos indígenas podem ser elencados desde a colonização, por 

isso é importante começarmos com a distinção entre “colonialismo” e “colonialidade”: o termo 

colonialidade se refere às formas coloniais de dominação após o fim das administrações 

coloniais, as quais foram produzidas por estruturas do sistema-mundo 

capitalista/colonial/patriarcal. “Colonialismo”, ou a colonialidade do poder, significa um 

processo de estruturação crucial no sistema-mundo moderno/colonial que articula regiões 

periféricas na divisão internacional do trabalho com a hierarquia racial/étnica.117 

Dessa maneira, o que o autor expõe é que o racismo e o conceito de raça tornam-se 

princípios importantes da análise do sistema mundial (considerado como estrutura de poder). 

Ao mesmo tempo, a ideia de colonialidade – sistema político, econômico e social no qual o 

domínio de um território ou país é mantido em forma de colônia, por outra nação118  – seria 

para expressar como o colonialismo ainda é importante. Assim, a crítica dessa “economia 

política” vem a enfatizar a importância das hierarquias étnico-raciais nas relações 

internacionais. E essa visão vai de encontro às outras alternativas epistemológicas e políticas.119 

Porém, como mostrada pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano a perspectiva da 

colonialidade do poder, ainda existe um mundo colonial, o qual precisa ter as barreiras 

quebradas relativamente às relações coloniais, a fim de realizar de fato a descolonização: sonho 

inacabado e incompleto do século XX. Assim, há um esforço manifesto de rechaçar o 
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"eurocentrismo", não apenas suas estruturas de pensamento, mas também a ideia de que a 

Europa é o modelo de desenvolvimento das sociedades.120 

Além dos conflitos relativos ao racismo e eurocentrismo sofridos pelos povos 

originários, há também os conflitos materiais121  e lutas físicas. A exemplo do Brasil, há a 

questão da presença do Exército em terras indígenas122 , assim como grande parte dos conflitos 

envolvendo esse grupo se volta para a questão da divisão de terras. Isso ocorre visto que os 

indígenas são escanteados e retirados de suas terras-natal por grandes fazendeiros ou 

investidores123 , de forma fria e desumana, sem a devida atenção ao patrimônio histórico e 

cultural ali existente.124  

O mesmo ocorre em outros continentes do globo, sendo os conflitos em sua maioria 

devido à falta de direitos indígenas garantidos pelo Estado. Os embates se relacionam 

principalmente às terras, como na Austrália125 ou na Rússia,126 uma vez que, apesar de o 

governo russo ter criado regras para proteção dos direitos indígenas, ainda existem lacunas entre 

o que o Estado diz ter feito e como esses povos realmente são tratados; por exemplo, leis 

inicialmente criadas para proteger terras indígenas tradicionais foram “enfraquecidas”, 

buscando favorecer empresas. 

 O que acontece muitas vezes é que, no papel, inúmeros países garantem direitos aos 

povos indígenas, mas na prática, direitos, culturas, terras e mesmo as pessoas são 

desrespeitadas. Essas problemáticas incorporam conflitos muito frequentes por exemplo na 

América Central, os quais quase nunca são acompanhados pela mídia. O governo de Honduras, 

por exemplo, evita obrigações para com povos indígenas legalmente ao legislar a favor da 
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propriedade privada, o que enfraquece fortemente o sentimento de posse comunitária nesses 

territórios127. 

 

7.2 DEMARCAÇÃO DE TERRAS E A RELAÇÃO DE PERTENCIMENTO 

O indígena não vê a terra da mesma forma que os não-indígenas. Para eles, há um 

senso de identidade junto a ela, a interconectividade com a terra e a natureza são de extrema 

importância e valor, sendo até difícil para muitos se reconhecerem sem essa relação com a terra 

natal. Até porque essa terra está presente e é intrínseca à sua cultura: muitas máscaras indígenas 

remetem a animais, e às histórias de seus antepassados, levadas a frente por gerações, se 

passaram ali e fazem parte daquele povo. 

 Dessa forma, instituir compulsória e obrigatoriamente que os indígenas devem aderir 

à vida urbana e se mudarem para as cidades é extremamente errôneo e desrespeitoso, já que 

pode ser uma realidade totalmente estranha para eles, além de muitos considerarem que a “boa 

vida” conta com o contato direto com a natureza128. Por outro lado, é necessária a extinção do 

pensamento que o indígena inserido na vida urbana deixa de ser realmente indígena; os povos 

originários precisam ter o direito de decidirem o rumo que querem dar às suas vidas, – seja na 

cidade ou na natureza – não a sociedade. 

São inúmeras as problemáticas acerca das divisões de terras para os indígenas. A 

exemplo, no Canadá, houve um Tratado na década de 1870129, acordando uma divisão na terra 

natal da Nação Métis e originária de vários povos indígenas; inicialmente, o tratado visava 

proporcionar aos indígenas a seleção das terras desejadas. Assim, eles procuraram terras ligadas 

à pesca, onde pudessem realizar suas cerimônias e perto de rotas de transporte, porém, os 

territórios foram muito mal – ou não foram – pesquisados pelo governo, por vezes retirando 

pessoas de sua terra original, buscando o lucro imobiliário.  

Essa história da reserva de Peguis deu início a inúmeras reivindicações, e, depois de 

negociados os tratados, a Coroa da época se tornou a única intérprete de seus termos, sob o 

olhar da Indian Act130, ato que nunca foi parte de nenhum tratado e com o qual os indígenas 
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nunca consentiram. Apesar de terem havido novos acordos desde então, o sistema de reserva 

não foi criado por povos indígenas, assim como nunca foi buscado fornecer uma qualidade de 

vida igual. A realocação forçada não foi incomum.  A perniciosa Indian Act perpetua os 

princípios que fazem dos povos indígenas alas do estado que afetam muitos aspectos da vida 

das pessoas.131 

Foi dado o exemplo do Canadá, mas populações indígenas ao redor do mundo inteiro 

sofrem com isso, devido ao enorme sentimento de pertencimento compartilhado por suas terras-

natal; seja na Oceania132, Eurásia133 , Ásia134 , América Latina135 , América do Norte136 ou 

África137; assim como Organizações Mundiais também sentem a necessidade de se 

posicionarem no assunto138 .  

Em 1989, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção 169 

"A respeito dos povos indígenas e tribais em países independentes"139. Com foco no direito à 

terra dentre outros direitos específicos dos indígenas, a Convenção 169 urgia aos governos que 

tomassem medidas especiais para garantir a esses povos o usufruto de condições iguais dos 

direitos e oportunidades que as leis e regulamentações permitem aos restante da população;  
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promover a plena realização dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, no que 

tange à sua identidade social e cultural, a seus costumes e tradições, e a suas instituições.140 

 

7.3 CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES DE EMPREGO 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) promoveu uma reunião em 1989 

intitulada “Convenção para Indígenas e Pessoas Tribais”, com o intuito de ratificar os direitos 

desses povos já estabelecidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas com um grau 

maior de especificidade. Seu artigo 20, na parte III (Recrutamento e Condições de Emprego), 

afirma que:  

Os governos devem, em cooperação com outros grupos empregadores, dentro da 

estrutura de leis e regulamentos nacionais, adotar medidas especiais para garantir a 

proteção efetiva concernente à empregabilidade e às condições de emprego de 

trabalhadores indígenas, levando em conta que eles não estão completamente 

guardados e enquadrados nas leis que se aplicam à trabalhadores não aborígenes.141 

 

A situação atual, no entanto, diverge muito da que foi estabelecida pelo órgão em 

questão, porque vê-se, em muitos países, um cenário de altos índices de desemprego e de 

pobreza em que os indígenas se encontram. No mundo laboral moderno e capitalístico, esses 

povos têm muita dificuldade para serem contratados, principalmente porque o mercado de 

trabalho não consegue e não se disponibiliza a suprir suas necessidades específicas, como 

capacitá-los e treiná-los para produzirem melhor.142   

Além disso, tais povos estão cada vez mais necessitados de serem empregados, pois as 

terras e territórios de onde tradicionalmente tiravam seu subsídio, dos quais tanto dependiam, 

estão sendo constantemente invadidos e tomados para a exploração dos recursos naturais lá 
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encontrados. Outro agravante dessa situação são as mudanças climáticas, que afetam 

significativamente seu sustento, especialmente no setor agrícola.143   

Também é necessário salientar que a discriminação, a incapacitação aos moldes de 

produção capitalista da sociedade moderna e o não reconhecimento de suas habilidades e 

conhecimentos como válidos e úteis, contribuíram para aumentar a dificuldade da entrada dos 

indígenas na economia formal. Eles enfrentam grandes entraves para obter empréstimos, 

diversificar suas atividades econômicas, abrir empresas ou negócios, e assegurar contratos 

permanentes. Além disso, aqueles que conseguem emprego tendem a receber menos, a ter 

menor garantia de validade e estabilidade de seus contratos e a ser demitidos eventualmente.144  

Consequentemente, muitos indígenas migram para o trabalho informal, que é muito 

mais precário, instável e fornece maiores riscos à saúde e à segurança deles. As mais afetadas 

por essa condição são as mulheres, meninas e jovens adultas indígenas, porque geralmente estão 

em empregos domésticos ou de trabalho agrícola, onde são muito mais vulneráveis à exploração 

e a abusos. Ademais, algumas acabam recorrendo à prostituição como fonte de renda, e 

possuem índices alarmantes entre as vítimas de tráfico de mulheres.145  

Isto posto, a Austrália é um exemplo que se destaca por possuir dados alarmantes 

concernentes à essa questão. Comparada à australianos não aborígenes, a taxa de desemprego 

para aborígenes é cinco vezes maior, podendo passar até dos 40% do número de não 

empregados do país. Além disso, a média salarial de um indígena é 231 dólares australianos 

semanais, enquanto a de um não aborígene é de 387.146   

Para explicar esse cenário, há algumas razões, como o fato de que só 11% da parcela 

adulta do povo em questão possui uma qualificação de ensino superior, comparado a 31% dos 

outros australianos na mesma situação. Também há o fator da expectativa de vida, que, entre 

tais aborígenes, é de 56.9 anos para pessoas do sexo masculino e de 61.7 para as do sexo 

feminino, enquanto que a média do restante da população é de 75.2 anos para o primeiro caso 

e 87.1 para o segundo.147 
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7.4 REPRESSÃO POLÍTICA E VIOLAÇÕES HUMANITÁRIAS CONTRA GRUPOS 

POLITICAMENTE ORGANIZADOS 

O ativismo indígena se manifesta na atualidade como um grito coletivo em favor das 

pautas de reconhecimento político, autonomia e garantias fundamentais desses povos. No 

entanto, estando inserido em um contexto democrático neoliberal, constitui-se como um dos 

principais empecilhos para esses grupos a concretização de seus ensejos em detrimento do 

avanço econômico ancorado em políticas públicas excludentes. Como cita a autora Courtney 

Jung, em seu livro “A política da identidade indígena: o neoliberalismo, os direitos culturais e 

os zapatistas mexicanos”, “a democracia depende de um ideal de ‘povo’ como um grupo coeso 

que tem a capacidade de deliberar em conjunto (...), então as demandas de algumas das pessoas 

pela autonomia e pelo reconhecimento de sua diferença ameaçam minar o tecido da cultura 

nacional”148.  

Frente a esse contexto de “ameaça à cultura nacional”, não é difícil identificar 

situações em que democracias modernas optaram por reprimir, direta ou indiretamente, 

manifestações de ativismo indígena.  Preocupa o fato de a ascensão de governos 

ultraconservadores agravarem ainda mais o quadro de violação sistemática de direitos indígenas 

promovido por sistemas neoliberais que não estabeleceram como prioridade a elaboração de 

uma política indigenista adequada.149 

É fato que o panorama global é de violações humanitárias sistemáticas contra esses 

povos. No entanto, é mister esclarecer que esses abusos não se concretizam pelas mesmas vias 

ao redor do globo, da mesma forma que distinguem suas causas associadas e impactos 

decorrentes. O relatório da ONG “Minority Rights Group International”150, publicado no ano 

de 2016, intitulado de “Estado das minorias do mundo e povos indígenas”, traz à tona alguns 

fatos alarmantes sobre o tema, chamando atenção para situações como conflito armado, 

desapropriação de terras e discriminação.  

Em regiões afetadas pela guerra como Iraque e Síria, comunidades são atacadas com 

violações que incluem a queima de residências, agressões sexuais e até assassinatos. Em 
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algumas ocorrências, comunidades inteiras são forçadas a se deslocar do território de onde 

sempre viveram. Em Bangladesh, dezenas de líderes políticos e estudantis indígenas já 

estiveram sob a detenção das Forças conjuntas151. 

Prisões e torturas indiscriminadas, além de controle repressivo da liberdade de 

expressão e comunicação, têm sido usadas pelas forças conjuntas como arma política para 

suprimir vozes se utilizando do estado de emergência em que o país se encontra. Organismos 

como Anistia Internacional e Amazon Watch tem cobrado de autoridades de países como Chile, 

Peru152, Brasil e Paraguai que cumpram sua obrigação de garantir condições que permitam aos 

defensores de direitos humanos realizar seu trabalho, tendo conhecimento de que a América 

Latina é a região mais perigosa do mundo para ativistas dos direitos humanos153. 

Um relatório154 das Nações Unidas de 2018 constatou que houve um aumento 

acentuado de casos de violência física e processos legais contra povos indígenas em países de 

todo o mundo. De acordo com o relatório, a criminalização dos povos indígenas geralmente 

segue um padrão estabelecido, tendo em vista que os ataques costumam acontecer no contexto 

de ameaças contra comunidades, incluindo “desaparecimentos forçados, despejos forçados, 

assédio judicial, prisões arbitrárias e detenções, limitações à liberdade de expressão, proibições 

de viagem e assédio sexual".155 
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8 ACESSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Devido às conhecidas dificuldades sofridas pelas populações indígenas advindas da 

xenofobia e outros tipos de preconceitos, é preciso avaliar o quanto esses povos sofrem, até 

relativamente a direitos fundamentais. São populações inteiras injustiçadas, as quais não tem 

seus direitos efetivados, seres humanos que não tem acesso à saúde básica, por exemplo; 

problemáticas estas que não podem passar despercebidas. 

 

8.1 SAÚDE 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a saúde como sendo um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, não meramente a condição de falta ou inexistência 

de uma doença. Tal perspectiva se assemelha muito ao significado dessa palavra para os 

indígenas, uma vez que é entendida por meio de uma visão mais holística, na qual bem-estar é 

sobre a harmonia existente entre indivíduos, comunidade e universo. Nesse sentido, esses povos 

fazem uso de métodos tradicionais de cura, sua principal fonte de tratamento de doenças, sendo 

80% de sua população em países em desenvolvimento dependente dos mesmos.156  

O acesso à saúde pública é muito precário para os indígenas, uma vez que geralmente 

vivem em áreas remotas onde o governo local não investe em serviços sociais básicos. 

Consequentemente, jovens e crianças indígenas têm limitado alcance à serviços de saúde e 

educação de qualidade, ou não o tem, tornando seu meio mais suscetível à transmissão e 

contágio de doenças.157    

Isto posto, tem-se uma série de questões problemáticas envolvendo o bem-estar dos 

aborígenes, incluindo doenças muito graves que os acometem. Dentre elas, a diabetes acomete, 

no Estreito de Torres e em algumas regiões da Austrália, mais de 26% de seus residentes 

indígenas, uma taxa seis vezes maior do que a prevalência do restante da população. Quando 

essa questão é levada para nível mundial, mais de 50% dos indígenas adultos com mais de 35 

anos tem diabetes tipo 2, uma porcentagem que só tende a crescer.158   

Não há, ainda, uma explicação precisa para tais eventos, mas, a causa mais provável 

seria uma complexa mistura de fatores genéticos, mudanças no estilo de vida e estresse 
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psicossocial relacionado à colonização e à suas consequências. Foi notado, além disso, níveis 

muito altos de obesidade em tais povos, o principal fator de risco para a diabetes tipo 2, 

especialmente nos Estados Unidos e no Canadá.159   

Outra questão de saúde grave associada aos povos indígenas é o suicídio. Países como 

Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia possuem taxas alarmantes, especialmente 

entre adolescentes e jovens adultos (15-25 anos). Em algumas comunidades canadenses, a 

média chega a 267 mortes dessa causa para cada 100.000 habitantes anualmente, e os Inuítes160 

possuem um dos maiores índices do mundo, sendo onze vezes maior do que o do restante da 

população do país.  A taxa de suicídios em povos indígenas estadunidenses varia de 8 a 120 

para cada 100.000 residentes, e, juntamente a isso, há um agravante: o porte de armas, que é 

responsável por mais de 50% das mortes dessa natureza.161  

Além das nações que tiveram colonização inglesa, países da América do Sul também 

sofrem da mesma epidemia. No Brasil, por exemplo, em seu período mais crítico, 1995, 

ocorreram 55 suicídios para uma população de 25,5 mil habitantes (o equivalente a 215,7 mortes 

dessa natureza para cada 100.000 residentes)162.  Alguns dos fatores que acarretam essa 

epidemia em comunidades de todo o mundo são desemprego, exclusão social, conflitos de 

cultura e mudanças sociais, que podem levar, além do tipo de morte em questão, ao alcoolismo 

e a vício em outras drogas.163 

A pobreza é outro tópico que está completamente relacionando ao precário acesso à 

saúde pública pelos povos indígenas, uma vez que, entre algumas de suas consequências, têm-

se a má nutrição, a falta de saneamento básico e de água potável e a proliferação de doenças 

como a tuberculose. Essa enfermidade, que comumente afeta pessoas vivendo em situação de 

pobreza, acomete os indígenas no mundo todo, e seu combate é dificultado devido às questões 

relacionadas à miséria, como o não acesso à serviços de saúde e medicação, habitação precária 
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e afastamento geográfico. Ademais, a precária nutrição desses povos se dá muito pela 

degradação do ambiente em que eles vivem, por desmatamento e exploração, pela 

contaminação de seus ecossistemas com resíduos tóxicos e pela tomada de terras a que eles 

tradicional e historicamente pertencem.164 

Também é muito importante salientar a questão da saúde maternal e reprodutiva das 

mulheres indígenas, alvos de desigualdade e estigma. Elas são vítimas das consequências 

oriundas de tratamentos significativamente piores no tocante a esse assunto, e são menos 

beneficiadas por serviços de saúde que sejam voltados para esses temas, como ter 

acompanhamento pré-natal. À exemplo disso, no Vietnã, 60% dos nascimentos que ocorrem 

nas minorias étnicas são feitos sem tal tratamento e cuidado, comparado aos 30% da mesma 

situação na população maioritária do país, os Kinh.165 

Além disso, na Namíbia, mulheres San166 têm dez vezes mais chance de dar à luz sem 

um atendimento médico próprio e adequado. Os motivos pelos quais há essa disparidade têm 

caráter social, geográfico, econômico, político e cultural, e alguns deles são: nível de educação 

inferior, infraestrutura e transporte precários, residência em áreas remotas e pobreza.167 

 

8.2 EDUCAÇÃO 

A educação desenvolvida pelos povos indígenas se afirma, na atualidade, como forma 

de preservação de sua alteridade devido a estratégias próprias de vivência sociocultural que 

permitem a transmissão de suas culturas por gerações. A imposição da educação tradicional, 

em muitos casos, se revela como um instituto que facilita o apagamento das identidades 

indígenas, um “fator decisivo de generalização e uniformidade”.168 

De acordo com o livro “Olhe para a montanha: uma ecologia da educação indígena”, 

de Gregory Cajete, existe alguns elementos que caracterizam a educação indígena em qualquer 

lugar ou situação aonde já tenha sido expressada. Alguns deles, livremente elencados aqui, são: 
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uma visão sagrada da natureza, que permeia seu processo fundamental de ensino; o princípio 

da reciprocidade mútua entre os seres humanos e todas as outras coisas; a arte como uma 

expressão da alma; o reconhecimento de que o aprendizado requer o desapego, o crescimento 

e a reintegração em níveis sucessivamente mais altos de compreensão; entre outras lições.169 

A problemática da garantia de políticas públicas de educação voltadas para os povos 

indígenas não se difunde da mesma maneira ao redor do mundo. Na América Latina, a garantia 

e efetivação da educação para povos indígenas é meta das políticas educacionais em 16 países, 

parte dos direitos sociais das suas Constituições Federais e tema das Declarações e Convênios 

dos organismos internacionais.  

Nesse contexto, ao reconhecer a dinâmica interativa entre povos indígenas latinos, 

cujas comunidades muitas vezes extrapolam as fronteiras nacionais, surge na América Latina o 

modelo de Educação Internacional Bilingue, (EIB). Também chamada de educação endógena 

ou etnoeducação por alguns movimentos indígenas americanos,170 ela visa o fortalecimento das 

políticas educacionais direcionadas aos povos indígenas, a ser feita de forma dialogada entre os 

países que a abarcam.  

A ressonância política e legal da EIB começa a se fazer sentir, a partir dos anos 80, 

quando muitos países do continente americano introduzem modificações em suas cartas 

constitucionais, reconhecendo o caráter multicultural ou pluriétnico de seus Estados-nações. Ao 

declarar o compromisso de implementar a EIB, o Estado assume como de interesse público a 

preservação das línguas e culturas indígenas, do mesmo modo que faz com os parques nacionais 

e o patrimônio histórico.  A questão do uso e estudo das línguas e dos variados aspectos das 

culturas passa a ser uma obrigação das políticas dos estados.171 

Já no Canadá, de acordo com estudos, estima-se que em 2006, um terço dos adultos 

aborígenes com idade entre 25 e 54 anos tinham menos de um grau de ensino médio, comparado 

a quase 13% da população não-aborígene, uma diferença de 20 pontos percentuais.172 Na 

Austrália, a ONG “Closing the Gap” constatou que, em 2010, a proporção de alunos aborígenes 
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que frequentavam a escola era em torno de 10 pontos percentuais menor do que os não-

indígenas e essa lacuna aumenta à medida que o nível de escolaridade aumenta.  

É acreditado por esse instituto que, ao redor do mundo, apesar de discrepâncias entre 

as estatísticas, os motivos para que as crianças indígenas abandonem as escolas são muito 

parecidos. A maioria dos quais se relacionam com a falta de reconhecimento pelas escolas de 

cultura e história indígena; falha em envolver plenamente os pais, os cuidadores e a 

comunidade; e empecilhos em muitas áreas do dia a dia dos indígenas.173 

  

8.3 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Tendo que a cidadania é uma constante busca conjunta por direitos fundamentais e 

combate à injustiça social, como direito à diferença, cultura e informação, é válido salientar a 

importância dos meios de comunicação para as populações indígenas. Dito isso uma vez que 

estão em contato com o resto do mundo, além da provocação da alteridade no restante das 

pessoas para com as problemáticas enfrentadas por esses grupos através da comunicação, como 

dito por Severiá Idiorié, nascida em um antigo território Karajá, no Brasil, numa entrevista para 

a SescTv.: “De onde eu venho, nós temos uma filosofia de que, se em um diálogo com um 

grupo de dez pessoas, ao menos um refletir sobre o assunto, já é algo significativo.”174 

Uma das maiores formas de comunicação para os indígenas é a rádio, a exemplo da 

Rede de Rádio da Comunidade Indígena da América Central, a qual é sediada em Panajachel, 

Guatemala, comemorando o Dia Internacional das Pessoas Indígenas do Mundo, se reunindo 

após dois anos de sua inauguração no Panamá, com ótimos resultados. Mais de 60 

representantes das comunidades de estações de rádio de Belize, tais como Guatemala, El 

Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá trocaram experiências sobre os avanços 

e empecilhos da transmissão de rádio, além dos direitos de Pessoas Indígenas à liberdade de 

expressão e acesso a suas próprias mídias.175 
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“Informação é poder”, disse Eva Tecún, uma advogada do Movimento das Mulheres 

Indígenas da Tz’ununija’ na Guatemala. Acrescenta ainda como as estações têm questionado o 

colonialismo e fortalecido identidades e culturas indígenas. Esse meio é importantíssimo para 

as comunidades, pois tem contribuído para o direito à educação indígena como um meio de 

desenvolvimento dessa população, além de ser uma forma de gerar alteridade nos espectadores, 

e pode ser feita de inúmeras maneiras, ligadas à reflexão da dimensão entre o “eu” e o 

“outro”.176 

Os jovens são o futuro das comunidades indígenas, e o fortalecimento da liderança 

jovem é essencial para promoção da próxima geração de líderes indígenas. O Projeto Sociedade 

de Mídia Comunitária da Associação da Juventude Indígena para Sobrevivência Cultural, uma 

parte do Projeto de Subsídios da Mídia Comunitária, da organização sem fins lucrativos 

Cultural Survival177, busca apoiar a juventude indígena de 14 a 25 anos em capacitação na 

mídia, jornalismo, produção de rádio, habilidades de advocacia, habilidades técnicas e 

networking regional através de treinamentos, trocas com rádios comunitárias, produções de 

rádio e conferências, além de trazer consciência para problemas locais e globais com os projetos 

propostos.178 
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9 INTEGRAÇÃO ECONÔMICA DOS POVOS ÍNDIGENAS  

De maneira simplista, é possível entender por integração econômica o processo de 

aproximação entre os Estados em seus interesses comerciais com o intuito de formar um único 

espaço de circulação entre pessoas, mercadorias e capitais, harmonizando sistemas setoriais. 

No que compete as populações encontradas à margem da sociedade, esse mecanismo se propõe 

a estabilizar os níveis socio econômicos, oferecendo oportunidades de emprego e acesso a 

demais direitos básicos que os insiram como componentes ativos da sociedade. 179  

O especialista em inclusão social do Banco Mundial Ede Ijasz-Vasquez afirma que 

países que não incluem os indígenas e afrodescendentes não podem promover o 

desenvolvimento, tendo por consequência um alto custo social, político e econômico para a 

nação. Em relatório realizado pelo Banco Mundial180 na virada do milênio, é apontado que os 

grupos indígenas representam apenas 5% da população ao redor do globo, mas independente 

da definição ou localização geográfica eles se mantém entre os 15% mais pobres em qualquer 

país que habitam. 181 

Baixa renda e acesso a bens não estão apenas correlacionados, como mutualmente se 

reforçam (Banco Mundial 2000). Um exemplo disso seria a forma como o difícil acesso e 

desenvolvimento educacional resulta em baixa renda, influenciando o acesso à saúde de 

qualidade, impedem a entrada em empregos com salários mais altos e promove uma educação 

limitada para futuras gerações. Até quando é possível o acúmulo de capital humano, é notória 

a dificuldade em convertê-lo em investimentos capazes de reduzir a distância aquisitiva entre 

os povos não indígenas. Esses aspectos influenciam diretamente na capacidade de garantir uma 

segurança econômica, tornando esse grupo mais vulnerável e dificultando o engajamento em 

atividades geradoras de renda diminuindo o retorno que poderia ser gerado a partir destas. 182 

 

9.1 AMÉRICA LATINA 

No continente latino americano, o ser indígena é diretamente associado a pobreza, uma 

constante que manteve desde o período colonial. Dados mostram que esses povos ocupam uma 
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desastrosa porcentagem de 43% na situação de pobreza moderada e 24% em pobreza extrema, 

sendo um quadro 2,7 vezes superior aos não indígenas em condição de miséria.  Enquanto os 

índices de acesso à educação aumentam entre as idades de 6 a 11 anos, persistem diferenças 

significativas na conclusão do ensino médio e no acesso aos níveis superiores. 183 

Mais um dado preocupante se refere à pouca perspectiva social: o relatório da América 

Latina Indígena no Século XXI184, de 2015 aponta para um povo que se identifica, numa escala 

de 1 a 10, em níveis econômicos da metade menos abastada e que, apesar de esperançosos com 

os pequenos e lentos progressos realizados nos últimos anos, não enxergam uma superação do 

índice que os coloca na metade inferior de ascensão econômica.  

No ambiente rural latino americano, é notória a dependência da agricultura como um 

meio de sustento entre os nativos, possuindo maiores propensões para o trabalho não 

qualificado. A desigual distribuição de terras no continente é uma adversidade secular que influi 

na posse de territórios. A estrutura da propriedade também afeta o acesso a bens 

complementários como crédito, sendo pequena a fração de indígenas que tem acesso a linhas 

de crédito formal ou informal, um obstáculo fundamental para o aumento da produtividade de 

atividades agrícolas.185   

 Essa falta de acesso a elementos básicos para a produção de bens contribui para a 

falha na diversificação das atividades de geração de renda, aumentando a vulnerabilidade. 

Assim, a falta de suporte repercute nos gastos sociais que cresceram significativamente na 

última década e nos poucos programas governamentais que dão suporte para os povos 

indígenas.186 

 

9.2 AMÉRICA DO NORTE E OCEANIA  

As nações de reconhecido desenvolvimento econômico mundial como Austrália, Nova 

Zelândia, Estados Unidos e Canadá não se encontram alheias aos índices de pobreza que 

assolam suas populações nativas. O fato de que a riqueza que posiciona essas nações na 
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liderança mundial foi substancialmente construída pela exploração de recursos e trabalho de 

um povo a qual o conceito de pobreza é uma realidade imposta pela colonização não deve passar 

despercebido. Nos quatro países, a pobreza indígena tem sido não só profunda e generalizada, 

mas persistente, desafiando as prescrições políticas.187  

A modernidade vem representando a destruição de modelos econômicos tradicionais 

assim como a sujeição a políticas tutelares e com propostas de assimilação antagônicas à cultura 

nativa. É importante reconhecer, nesse contexto, a variação dentro do país em recursos 

econômicos e geográficos viabilizando oportunidades com diferentes impactos sobre o 

potencial de desenvolvimento desses povos. Um exemplo são as diferenças do extremo dos 

Estados Unidos, onde as nações indígenas e esquimós localizadas em regiões remotas do Alasca 

ou em bases terrestres muito pequenas enfrentam conjuntos de oportunidades econômicas mais 

estreitas do que aquelas enfrentadas por nações indígenas localizadas perto de grandes áreas 

metropolitanas ou em grandes bases terrestres.188   

A necessidade por autodeterminação, o autogoverno e as instituições governamentais 

apropriadas e eficazes criam um ambiente no qual o desenvolvimento sustentável se torna 

possível, mas a natureza e a extensão do desenvolvimento e de seu impacto na comunidade 

dependem do que cada nação ou país que os regula. O que vem acontecendo é a abertura de 

possibilidade e reivindicações de espaços e estruturas de autogoverno mostram que os recursos 

econômicos, independentemente de quais sejam, são muito mais prováveis de serem 

produtivos, onde nações indígenas têm poder de decisão e capacidade institucional para apoiá-

lo.189  

 

9.3 ÁSIA   

As populações indígenas do continente asiático podem ser destacadas com facilidade 

entre as mais pobres, marginalizadas e isoladas do mundo. Concomitante com esse fator, 

políticas nacionalistas e as forças da globalização vem atingindo essas zonas remotas e 

causando um importante impacto na integração econômica da região, estabelecendo estratégias 

enfáticas ao combate à pobreza. Entretanto, com relação a essas iniciativas, muitas são as 

críticas que apontam sobre os fatores de globalização resultarem, na verdade, no 
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aprofundamento da desigualdade social desses povos com os demais asiáticos, aumentando a 

distância entre esses povos e as populações mais ricas. 190 

No que concerne a progressiva e recente locomoção para as regiões urbanas, o tipo de 

vida encontrada nas migrações varia entre essas oportunidades educacionais, trabalho 

assalariado de baixa remuneração, a indústria do sexo, o comércio de pequena escala e, no caso 

de muitas crianças, mendigos e vendedores ambulantes. Conclui-se que salvo raras exceções, a 

realidade na urbe para esses povos indígenas termina na exploração por empregadores 

inescrupulosos ou oficiais do estado, alta exposição ao abuso de drogas, transmissão do HIV e 

salários abaixo da média num emprego de condições perigosas e pouco reguladas.191  

  

9.4 ÁFRICA 

O nível de discriminação sofrido por esses povos indígenas do continente reflete na 

desapropriação de terras, destruição de fontes de renda, culturas e falta de acesso e participação 

na política, saúde e educação – atingindo a extrema pobreza. Dessa forma, o sistema econômico 

tribal no continente se mostra diretamente dependente de programas governamentais 

distribuídos de forma desigual pelos distritos, refletindo em divergências culturais.  

A formação de novos estados africanos no meio do século XX deixavam as pessoas 

insatisfeitas com sua disposição cultural e, ao mesmo tempo, as crescentes burocracias enchiam 

as capitais e atraíam grandes quantidades de bens de consumo concomitante com a 

descentralização do poder estatal e a possibilidade de uma resistência africana às influências 

imperialistas. Em alguns casos, os grupos foram autorizados a continuar praticando certas 

crenças culturais ou religiosas se concordarem em renunciar à sua autonomia política e 

econômica. No entanto, à medida que o poder dos estados cresce ou é ameaçado, os direitos de 

grupos culturais distintos são reduzidos ainda mais: 192 

Os grupos que dominam o Estado e seus recursos também controlam os benefícios 

advindos do reconhecimento de outros estados - assistência externa, investimentos, 

armas, alianças. Durante períodos de prosperidade econômica, eles raramente 

compartilham recursos igualmente com os grupos dominados. Durante períodos de 

austeridade econômica, tal discriminação frequentemente intensifica a perseguição, 

enquanto grupos dominantes tentam manter suas próprias posições econômicas, 

políticas e sociais. Como resultado da perseguição e discriminação, a África produziu 

metade da população mundial de refugiados. Como resultado de políticas destinadas 

a gerar divisas, os estados africanos reorganizaram a agricultura para gerar culturas 
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de rendimento para exportação. Os africanos em muitos países afetados pela seca, 

agora morrendo de fome em números sem precedentes, não podem cultivar alimentos. 

O câmbio gerado a partir de culturas de rendimento é mais frequentemente utilizado 

para financiar projetos de desenvolvimento que beneficiem os grupos politicamente 

dominantes no país, importando bens de consumo de luxo ou comprando armas com 

as quais os grupos dominantes mantêm o poder193. 

 

As políticas de salvaguarda são medidas que procuram garantir a integridade nas 

políticas e programas sociais no continente, levando em consideração as particularidades de 

cada país, garantindo que os direitos indígenas sejam protegidos e suas terras ancestrais 

asseguradas. Entretanto, a implementação dessas salvaguardas, se mostra deficiente na medida 

que seus princípios básicos não são respeitados, a distribuição de alimentos e ferramentas é 

extraviada e falha quanto à consulta sobre as reais necessidades desses grupos. 
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10 O PAPEL DO INDÍGENA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Entende-se por desenvolvimento sustentável aquele capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às demandas das futuras gerações, o 

que não esgota os recursos para o futuro. Esse tipo de prática é muito importante na atualidade, 

haja vista os impactos ambientais advindos do avanço tecnológico e do capitalismo, e também 

devido à disparidade existente entre desenvolvimento sustentável e crescimento econômico.194  

À vista disso, os indígenas são indispensáveis para o tema em questão, por serem uma 

fonte inesgotável de conhecimento secular sobre a fauna, a flora e a terra. Tais povos possuem 

uma forte relação com o meio ambiente, uma vez que é dele que, tradicional e historicamente, 

tiram seu subsídio, cultivam sua terra e mantêm vivas suas tradições e heranças. Além disso, 

seus saberes já se mostraram imprescindíveis na conservação da biodiversidade, na correta 

manutenção e uso dos recursos naturais, na medicina tradicional e em técnicas como a 

agrossilvicultura195, todos muito relevantes para o desenvolvimento sustentável.196  

Para exemplificar o fato supracitado, tem-se o caso dos indígenas residentes da 

Amazônia brasileira. Nesse bioma, existem as suas áreas de preservação, que englobam, 

principalmente, as terras indígenas e as Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável. Elas não só são um grande obstáculo ao avanço do desmatamento, mas também 

possuem um efeito inibidor regional, isto é, contribuem para a redução dessa prática fora dos 

seus limites, evitando, assim, potenciais emissões associadas de gases do efeito estufa.197  

Nesse sentido, a porção desmatada no interior das áreas de preservação amazônicas é 

muito ínfima (1,5%) e, quando se delimita para somente as terras indígenas, o índice diminui 

ainda mais (1,2%). Além disso, caso tais áreas de conservação não existissem, seriam emitidas 

cerca de cinco bilhões de toneladas de carbono para a atmosfera até o ano de 2050, volume 
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correspondente à cerca de 2,5 vezes a meta de redução de emissões do primeiro período de 

compromisso do Protocolo de Quioto.198   

Para mais, é válido ressaltar a disparidade entre a erudição de diversos povos indígenas 

e a científica ocidental, e ratificar, entretanto, que só há como existir sustentabilidade se houver 

a junção das duas. A ciência tradicional do Ocidente, por exemplo, divide o conhecimento em 

várias áreas e disciplinas, o que faz com que seu avanço seja bem específico e em campos muito 

delimitados. Já o conhecimento indígena não se limita a tais barreiras, pois atravessa os 

domínios biológico, físico, geográfico e social concomitantemente.199  

Além disso, o estudo científico gerou a noção de que a preservação do meio ambiente 

só é possível se os humanos forem excluídos dele, que deve haver a separação entre homem e 

natureza. Os indígenas defendem o oposto disso, uma vez que, para eles, os ecossistemas e 

sistemas sociais estão interligados, há uma relação de sustentação entre eles. Logo, questões 

como a mudança climática e a perda da biodiversidade necessitam da interação entre os dois 

saberes, sempre respeitando os fatores culturais e históricos de cada um.200   

Dessa forma, é evidente que a discussão acerca de desenvolvimento sustentável não 

pode ser feita sem ratificar a importância do papel das populações indígenas e tradicionais para 

essa prática. Além disso, é preciso fornecer os meios para que esses povos continuem podendo 

contribuir para a sustentabilidade, por exemplo, respeitando a demarcação de seus territórios e 

suas tradições, os quais são frequentemente violados em alguns países. 
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11 CONCLUSÃO 

A estruturação de uma sociedade baseada historicamente no sistema colonizador 

durante séculos resultou na consolidação de preceitos e estigmas que permeiam o ser indígena 

até a contemporaneidade. Reverter um quadro secular de omissão, descaso e violência, 

simbólicas, territoriais ou físicas, é mais do que importante, é uma questão de sobrevivência. 

Nesse viés, dificuldades no acesso interino a condições básicas de saúde, educação, e 

comunicação discorridas ao longo do presente guia, demonstram a necessidade de 

reconhecimento e conscientização sobre este impasse secular que nega uma condição digna de 

vida a esses indivíduos. Assim, a ocupação das zonas urbanas é tão resistência quanto a 

persistência por demarcação e preservação da terra rural uma vez que representar a luta por 

direitos de um povo a que toda a nação já pertenceu. 

O reconhecimento da legitimidade dessa problemática funciona como linha de partida 

na busca pela isonomia social e cumprimento de pactos internacionais ao qual os representantes 

nacionais desses povos foram signatários ao longo dos anos. A hereditariedade e 

autodenominação identitária são símbolos constantes do enfrentamento de uma realidade social 

que persiste em imaginar o indígena como uma figura passada, presa das tragédias do livro de 

história. 

Dessa forma, O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas aqui simulado, 

busca mostrar a importância da construção de reflexões, debates e desenvolvimento de soluções 

que atuem não apenas como mera reparação de danos, mas que posicionem os povos nativos e 

suas representações como protagonistas na evolução de seus programas políticos e sociais. 

Acredita-se que a informação e conhecimento é o primeiro alicerce para a mudança no mundo 

concreto.  É por meio dessa percepção e valorização da herança dos primeiros povos que se 

poderá determinar uma inclusão economicamente inteligente e culturalmente enriquecedora, 

finalmente estabelecendo os povos indígenas como membros ativos da sociedade a nível 

internacional. 
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