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RESUMO 

 

Este trabalho propõe analisar as relações interétnicas históricas dos povos indígenas 

isolados e de recente contato, tendo em vista a atual política indigenista brasileira. 

Embasado nas teorias de formação de identidade étnica e de encontro de culturas, 

verifica-se que nenhuma cultura é isenta de influências externas e nenhum grupo 

étnico tem formação puramente endógena. Enquanto uma cultura se estabelece 

mediante conceitos e práticas desenvolvidos internamente e acrescidos de 

assimilações exógenas, a identidade étnica é definida pela absorção do plausível e a 

rejeição do inaceitável. Analisando as políticas públicas que norteiam as ações 

governamentais junto às populações indígenas, percebe-se uma orientação com 

tendências ideológicas, quase sempre, em detrimento dos interesses e dos direitos 

dos envolvidos. Assim, mediante pesquisa de revisão bibliográfica, foi possível 

perceber a existência de relacionamentos interétnicos no Brasil, mesmo antes da 

chegada dos portugueses ao país.  No contato com a sociedade envolvente, observa-

se que, quando ocorridos de forma espontânea, os resultados foram traumáticos, mas 

a partir da criação do órgão tutelar indígena em 1910 e a efetivação de contatos 

programados, juntamente com a ação das entidades civis e religiosas, o saldo se 

tornou positivo. Mesmo assim, a política indigenista brasileira atual prega o 

isolamento étnico como fator politicamente correto. Porém, considerando a questão 

fundiária e os movimentos de expansão territorial, conclui-se que essa teoria não se 

sustenta. Assim, sugiro que seja estudada uma significativa mudança nessa política, 

para que os direitos e a dignidade dos povos indígenas isolados e de recente contato 

sejam respeitados. 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes to analyze the historical inter-ethnic relations among isolated 

indigenous groups and those recently contacted considering the current indigenous 

policy in Brazil. Based on theories about the formation of ethnic identity and 

cultures meeting, it is understood that there is no culture that is free from external 

influences and no ethnic group is constituted purely by endogenous elements. As a 

culture is established through concepts and practices developed internally and 

assimilation of exogenous elements, an ethnic identity is defined by the absorption 

of the plausible and rejection of the unacceptable. Analyzing public policies that 

guide government action in the indigenous populations, we find an orientation with 

ideological tendencies, often to the detriment of the interests and rights of those 

involved. Thus, through the review and research of literature, it is possible to 

perceive the existence of interethnic relationships in Brazil, even before the 

Portuguese arrived in the country. In contact with the surrounding society, it is 

observed that, when occurring spontaneously, the results were traumatic, but since 

the creation of the indigenous guardian agency in 1910 and the execution of 

scheduled contacts, along with the action of civil and religious organizations, 

the balance became positive. Still, the current indigenous policy in Brazil preaches 

ethnic isolation as a politically correct factor. However, considering the land 

question and the movement of territorial expansion, it is concluded that this theory 

does not hold. Therefore, I suggest that studies be made for significant changes in 

this policy, so that the rights and dignity of isolated and recently contacted 

indigenous people be respected. 

 

Keywords: Indigenous Policy; Interethnic relations; Isolated Indians; Isolation; 

Contact.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho propõe analisar as relações interétnicas 

históricas entre os povos indígenas isolados e de recente contato, mediante 

postulados abordados recentemente pela Antropologia Intercultural. Isso 

porque, desde o “descobrimento do Brasil” até os dias atuais, a política 

indigenista brasileira tem sido marcada por controvérsias e tendências 

ideológicas que, de acordo com os interesses da época, nortearam as 

políticas públicas adotadas em relação a essas populações. O espírito 

dominador do colonialismo e o egocentrismo humano permearam as 
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páginas da história e continuam ditando a postura de muitos em relação aos 

povos indígenas. 

 Os primeiros anos de colonização do Brasil caracterizaram-se 

pelo esforço dos Jesuítas em catequizar os índios e transformá-los em seres 

humanos por meio da cristianização, enquanto os colonizadores usavam a 

força para escravizá-los e transformá-los em mão de obra útil e barata 

(LAGES, 1982). Nos anos que se seguiram, fadadas as tentativas de 

cristianização e de escravidão, os índios passaram a ser considerados 

empecilhos ao progresso do país e, consequentemente, o caminho mais 

curto foi o da dizimação. (RIBEIRO, 1962, p. 10,11) 

Porém, no início do século 20, um novo rumo foi dado à nossa 

política indigenista, quando o Governo decidiu criar, em 1910, o SPI 

(Serviço de Proteção aos Índios) (BRASIL, 1910), hoje representado pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (BRASIL, 1967). Também, nessa 

mesma época, surgem as missões protestantes que, em parceria com os 

agentes federais, passam a atuar junto às diversas comunidades indígenas 

nas áreas de saúde, educação, ação social, linguística e antropologia 

paralelamente à sua ação religiosa (SOUZA, 2003). 

Hoje, com o envolvimento da sociedade civil e refletindo os 

efeitos da globalização e dos movimentos ecológicos, postula-se que o índio 

verdadeiro e ideal é aquele que vive isolado da sociedade envolvente, em 

oposição à postura adotada durante os séculos de colonização e os 

movimentos integracionistas do século 20. (CAPOZOLI, 1996; MAGNO; 

SCHENTINO, 1999). 

Nessa disputa ideológica, predomina o argumento de que os 

índios, enquanto isolados, estão protegidos e vivendo de forma harmoniosa 

com a natureza, e que os problemas físicos e sociais de uma comunidade 

indígena só ocorrem a partir do contato com a sociedade nacional. No 

entanto, outros se opõem a essa ideologia, alegando não haver povo 

totalmente isolado, pois é possível que em algum tempo já tenham mantido 

contato com outra sociedade, indígena ou não.  

Este trabalho tem por objetivo específico analisar a viabilidade 

ou não desse isolamento étnico, proposto pela atual política indigenista 

brasileira, na busca de respostas à inquietação de pesquisadores, de 

lideranças indígenas, e de outros segmentos da sociedade envolvidos nesta 

questão. E, como objetivos específicos, contribuir com a comunidade 
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acadêmica com dados substanciais e úteis a uma nova reflexão sobre a 

política vigente e oferecer às próprias comunidades e organizações 

indígenas elementos suficientes para uma tomada de posição autônoma e 

equilibrada sobre suas relações interétnicas, até o momento, controlada por 

agentes externos. Por fim, pretende-se apontar alguns direcionamentos para 

que o direito e a dignidade étnica desses povos sejam resgatados. 

A metodologia adotada para este trabalho foi a pesquisa 

exploratória de revisão bibliográfica como etapa inicial, com proposta de 

continuação deste projeto em futura pesquisa de campo para demonstração 

dos dados aqui elencados.  

Este artigo está dividido em três tópicos principais: 1) Encontro 

de culturas e a formação de identidades étnicas; 2) Políticas públicas e 

aspectos legais promotores do isolamento indígena; e 3) Os relacionamentos 

interétnicos dos povos isolados e de recente contato com as sociedades 

indígena e não indígena.  

 

2. ENCONTRO DE CULTURAS E A FORMAÇÃO DE 

IDENTIDADES ÉTNICAS 

 

Falar de relações interétnicas de povos indígenas isolados é lidar 

com um aparente paradoxo, pois a própria terminologia pressupõe não 

haver esse tipo de relacionamento. Essa visão empírica tem permeado 

alguns segmentos indigenistas, inclusive oficiais, que pregam o isolamento 

da sociedade envolvente como troféu de pureza cultural e perpetuação da 

existência dos habitantes de regiões remotas. Porém, a partir de uma análise 

antropológica relacionada à formação e identificação dos diversos povos ao 

longo da história, percebe-se que as sociedades humanas não se originaram 

somente a partir de elementos endógenos, pois em algum momento de sua 

trajetória histórica foram sócio e culturalmente influenciadas por agentes 

externos. 

 Isso nos remete às teorias de encontro de culturas e a formação de 

identidades étnicas, postuladas por Lèvi-Strauss (1978), Mauss (2003), 

Laraia (2009), dando-nos o embasamento teórico para o tema proposto. E, 

para melhor entendimento desse fenômeno, faz-se necessário recorrer a 

mais de uma linha teórica, porque é preciso lidar tanto com dados 

diacrônicos, que determinaram a formação e dispersão sociocultural desses 
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grupos, como sincrônicos, na interpretação dos fatos sociais envolventes 

(GEERTZ, 1978) que revelam o funcionamento das sociedades em foco.  

Lèvi-Strauss (1978, p.57) aponta que, embora o etnocentrismo seja 

um fenômeno presente em todas as culturas, nenhuma delas está imune às 

influências de outras, o que ele chama de “história cumulativa”. Dessa 

forma, deixa transparecer que a cultura de povos dominantes, como a 

cultura europeia, muito influenciou as culturas das populações colonizadas e 

ao mesmo tempo deixando-se também influenciar pela cultura dos seus 

colonizados.  

Da mesma forma, Laraia (2009) afirma que, embora não se deva 

enveredar pela linha extremista do Difusionismo do início do século 20, não 

se pode negar que houve uma difusão de conceitos e práticas culturais ao 

longo dos séculos dando origem a inovações e transformações culturais. 

Assim, as culturas existentes hoje são o resultado de trocas socioculturais 

(MAUSS, 2003) entre diversos povos e não a forma purista de pensar e agir 

de um determinado povo.  

Esse fenômeno se deu de forma bastante intensa em nosso país, 

podendo ser percebido, inclusive, de forma empírica nas artes, na música, e 

no “jeito” do povo brasileiro. Falando de povos indígenas, alguns 

antropólogos apontam que 

 

É improvável que subsista hoje um só grupo 

inteiramente indene de influências da civilização, 

pois mesmo aqueles ainda não alcançados pela 

sociedade nacional já sofreram sua influência 

indireta, através de tribos desalojadas e lançadas 

sobre eles e de bacilos, vírus ou artefatos que, 

passando de tribo a tribo, alcançaram seus redutos. 

(RIBEIRO, 1986, p. 240). 

 

Logo se vê que o processo de formação de uma identidade étnica 

é resultado direto do encontro de culturas. Isso porque, ao analisar o 

processo de identificação de uma etnia (termo derivado da língua grega 

ethnos), a antropologia normalmente procura enfocar os aspectos raciais, 

culturais, linguísticos, históricos, artísticos, religiosos etc., nos quais são 

encontrados elementos de trocas culturais ou rejeição de fatores externos. 

Portanto, uma etnia só pode ser reconhecida pela forma comum de pensar, 
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sentir e agir de um grupo e ao mesmo tempo da oposição desses elementos 

em relação a outras sociedades humanas. Mas isso só é possível a partir do 

encontro de culturas que geram assimilação do aceitável e rejeição do 

inadmissível. 

 Melatti (1994, p.25), na tentativa de classificar os primeiros 

habitantes das Américas, apontou e analisou cinco critérios adotados ao 

longo do tempo para distinguir os índios dos demais habitantes deste 

continente, que são: o racial, o legal, o econômico, o cultural e o de 

autoidentificação étnica. 

O critério racial é o mais antigo e define o índio a partir de 

características físicas. O critério legal foi e ainda é uma tentativa de 

definição a partir de interpretações de agentes externos e de forma 

arbitrária. O critério econômico, embora reflita bem as diversas realidades, 

é hoje criticado porque, segundo o autor, “... confunde dois problemas 

distintos: a situação de índio e a situação de subdesenvolvido”. O critério 

cultural, embora mais coerente que os primeiros, ainda não é suficiente para 

uma classificação geral, pois já se sabe que entre os povos indígenas há uma 

grande diversidade cultural. Por último, aponta o critério de 

autoidentificação étnica como o mais plausível, porque não contempla 

somente o parecer de agentes externos, mas a manifestação da vontade da 

própria comunidade envolvida.  

Embora este último critério seja largamente adotado por agentes 

federais e representantes e algumas Organizações Não Governamentais 

(ONGs), ainda é problemático, porque a opinião dos indivíduos em uma 

mesma comunidade pode ser variada, de acordo com os interesses do 

momento. Os fatos históricos do relacionamento desenvolvido entre 

indígenas e não indígenas explica bem isso. Até a década de 1980, muitas 

comunidades indígenas e afras brasileiras não queriam ser de maneira 

nenhuma identificadas como tal por causa da discriminação imposta aos 

seus membros por parte da classe dominante. Hoje, porém, com uma 

mudança de postura por parte do Governo e, principalmente, da sociedade 

civil, tornou-se comum o ressurgir de novos grupos étnicos que lutam por 

seu reconhecimento jurídico. 

Segundo o próprio Melatti (1994), o termo ‘índio’ foi adotado de 

forma arbitrária pelos europeus ao desembarcar na América, pensando 

estarem desembarcando na Índia. No entanto, mesmo percebendo 
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posteriormente a grande diversidade de povos habitantes ao longo do 

continente americano, o termo continua sendo usado em oposição a outros 

povos que aqui se fixaram. 

Essa terminologia é ainda contemplada pela Lei 6.001, que 

dispõe sobre o Estatuto do Índio, classificando essa população em três 

categorias de acordo com a intensidade de contato com a sociedade 

nacional:  

 

I - Isolados- Quando vivem em grupos 

desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos 

informes através de contatos eventuais com 

elementos da comunhão nacional;  

II - Em vias de integração - Quando, em contato 

intermitente ou permanente com grupos estranhos, 

conservem menor ou maior parte das condições de 

sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e 

modos de existência comuns aos demais setores da 

comunhão nacional, da qual vão necessitando cada 

vez mais para o próprio sustento;  

III - Integrados- Quando incorporados à comunhão 

nacional e reconhecidos no pleno exercício dos 

direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e 

tradições característicos da sua cultura. (BRASIL, 

1973, Art.4.º)  

 

Já a Resolução 304,  de 09 de agosto de 2000, lei complementar 

da Resolução CNS nº 196/96 do Ministério da Saúde, com diretrizes sobre 

pesquisa envolvendo pessoas indígenas, traz uma nova conceituação, 

pontuando que: 

1 - Povos Indígenas – povos com organizações e 

identidades próprias, em virtude da consciência de 

sua continuidade histórica como sociedades pré–

colombianas.  

2 - Índio – quem se considera pertencente a uma 

comunidade indígena e é por ela reconhecido como 

membro.  

3 - Índios Isolados – indivíduos ou grupos que 

evitam ou não estão em contato com a sociedade 

envolvente. (BRASIL, 2000, inciso II). 
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Essa nova categorização reflete a tendência atual de 

autoidentificação étnica e de reação ao processo integracionista do início do 

século passado, prescrito pela Lei 6.001, ainda em vigor. E, de acordo com 

os interesses do momento, novas ideologias são levantadas e defendidas, 

por vezes, até ignorando preceitos legais e influenciando fortemente as 

políticas públicas adotadas para com eles, como por exemplo, a promoção 

do isolamento étnico. 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS E ASPECTOS LEGAIS PROMOTORES 

DO ISOLAMENTO INDÍGENA 

 

Devido à limitação de espaço, não é possível apresentar uma 

abordagem completa sobre políticas públicas, o que seria bastante 

produtivo. Mas levando em conta o objetivo deste trabalho, importa tecer 

algumas considerações e conceituações sobre o tema para embasamento 

dessa discussão.  

Segundo Fernandes (2007), ao pensarmos políticas públicas, 

normalmente focalizamos as várias funções sociais a serem exercidas pelo 

Estado, tais como saúde, educação, previdência, moradia, saneamento 

básico etc. Mas para que essas ações sejam implementadas, é necessário um 

conjunto de órgãos, autarquias, ministérios competentes, além do processo 

de financiamento e gestão. E, no âmbito da Ciência Política, o conceito de 

Políticas Públicas tem seu destaque principal e se manifesta através de duas 

dimensões que se complementam entre si, que são: o administrativo/técnico 

e o político, relacionados ao processo decisório.  

Uma vez que as políticas públicas têm o poder de direcionar e 

delimitar a ação dos governos sobre as questões que influenciam direta ou 

indiretamente as vidas das pessoas e da sociedade, é imprescindível 

estender um pouco mais o pensamento sobre a questão e suas implicações 

nos assuntos ligados às populações brasileiras, especialmente aquelas que 

são o foco deste trabalho. Isso porque, na realidade,  

 

O conceito de políticas públicas aparece vinculado 

ao desenvolvimento do Estado capitalista e esse às 

relações de classe. No século XX, as políticas 
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públicas são definidas como um mecanismo 

contraditório que visa à garantia da reprodução da 

força de trabalho. Tal aspecto da organização do 

Estado nas sociedades industriais, não traduz um 

equilíbrio nas relações entre o capital e o trabalho”. 

(MEKSENAS, 2002, p.77) 

 

Por essa razão, a política indigenista brasileira caracterizou-se 

por uma postura controversa, às vezes restritiva e isolacionista, em outros 

momentos liberal e integracionista, chegando até ao ponto de destrutiva e 

com ímpetos de genocídio.  

Nos primeiros anos de colonização, enquanto os Jesuítas se 

empenhavam em catequizar os índios e transformá-los em “seres humanos” 

por meio da cristianização, os colonizadores usavam a força bruta para 

escravizá-los e usá-los como mão de obra útil e barata. Segundo Sampaio 

(2003), após um período de reavaliação do sistema de diretórios 

estabelecido pelo Marquês de Pombal que ficou conhecido como os 

“Diretórios Pombalinos”, ele envia ao rei de Portugal o seu plano para a 

civilização dos índios. Assim, em 1798, é promulgada a Carta Régia que 

iria reiterar princípios relativos ao conjunto mais amplo da política 

indigenista colonial com a clara intenção de “pacificar” e integrar as 

populações nativas para torná-las em súditos da Coroa, os chamados 

vassalos índios. Eram incentivados os casamentos interétnicos, os 

“descimentos”, isto é, o amansamento daqueles grupos ainda arredios, tanto 

pela aproximação como pela ação ofensiva e armada, contanto que esses 

grupos fossem integrados à força de trabalho da colônia, tanto nas tropas do 

Governo quanto no mercado de trabalho. 

Essa tendência perdurou por vários séculos, pois ainda em 1907, 

o cientista Herman Von Ibering - Diretor do Museu Paulista, declarou que, 

sendo os índios “um empecilho para a colonização das regiões do Sertão 

que habitam, parece que não há outro meio de que se possa lançar mão, 

senão o seu extermínio”. (RIBEIRO, 1962, p. 10,11) 

Por fim, o Governo Federal tomou posição em favor dos índios, 

criando por meio do Decreto-Lei nº 8.072, de 20 de junho de 1910, o SPI 

com o objetivo de proteger os povos indígenas das mazelas a que estavam 

fadados (BRASIL, 1910).  Surge o modelo tutelar que, por um lado exige 

do Estado a vigilância e o cuidado das populações indígenas, por outro 
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exclui totalmente a possibilidade de que os próprios nativos e suas 

lideranças decidam as direções a seguir em seus relacionamentos com a 

sociedade nacional. 

De acordo com SOUZA (2003), nessa mesma época (1913), 

chega ao Brasil a primeira missão protestante, a South American Indian 

(SAIN), instalando-se entre os Terena no atual estado de Mato Grosso do 

Sul, povo hoje com um dos mais altos índices de desenvolvimento 

acadêmico e populacional. Ainda na década de 1920, registra-se o esforço 

dos evangélicos brasileiros nessa conjuntura, com a ida em 1925, do pastor 

batista, Zacarias Campelo, para junto dos Krahô em Goiás, hoje Tocantins. 

Em 1928, mediante ação conjunta das Igrejas Presbiteriana, Presbiteriana 

Independente e Metodista, surge a Missão Kaiuá, montando um hospital em 

Dourados – MS, entidade ainda hoje atuante em diversas etnias numa 

relação de parceria com a FUNASA. 

A partir de década de 1950, chegam antropólogos e linguistas 

missionários, que passam a atuar mais diretamente na pesquisa e análise 

linguística e cultural, como embasamento para a educação escolar bilíngue, 

sistema de educação prescrito hoje pela legislação brasileira. Segundo Ruth 

Monserrat, prefaciando “Línguas brasileiras: Para o conhecimento das 

línguas indígenas” (RODRIGUES, 1986, p. 6), das 60 línguas indígenas 

contempladas com trabalhos de natureza linguística até a década de 1980, 

cerca de 50 delas, foram pesquisadas por linguistas missionários.  

Recentemente, refletindo os efeitos da globalização e dos 

movimentos ecológicos, surgem as ONGs, muitas delas de caráter 

internacional influenciando grandemente a política indigenista atual. Agora, 

em oposição à postura adotada durante os séculos de colonização e os 

movimentos integracionistas do século 20, postula-se que o índio verdadeiro 

e ideal é aquele que vive isolado da sociedade envolvente e que “A decisão 

de fazer o contato com os isolados, no entanto, é um “último recurso”, diz 

Possuelo.  Ela só é tomada quando esses grupos correm risco de extermínio 

ou são ameaçados por invasores de seus territórios. (CAPOZOLI, 1996) 

Assim, mediante a Portaria PP. Nº. 1900/87 de 06 de julho de 

1987 (BRASIL, 1987) a FUNAI dá poderes absolutos a alguns sertanistas, 

criando a “Coordenação Geral de Índios Isolados (CGII). Embora essa 

portaria estabeleça - entre outras diretrizes - a proposta de “Garantir aos 

Índios Isolados o pleno exercício de suas liberdades...”, as ações dessa 
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Coordenadoria têm sido direcionadas por uma postura predominantemente 

isolacionista e reducionista da liberdade dos povos considerados isolados. 

Inclusive as etnias já contatadas há vários anos, continuaram sendo 

consideradas isoladas, como é o caso dos Suruahá,  Matis, Guajá, Zo’é, 

Korubo, entre outros. 

Porém, considerando que a terminologia adotada pela própria 

legislação indigenista aponta que índios isolados são populações que vivem 

de fato distantes do convívio com a sociedade envolvente ou que tiveram 

contatos apenas eventuais com elementos da comunhão nacional, criou-se a 

nomenclatura de índios recém-contatados para se referir a esses grupos. 

Surge então, em julho de 2006, a 

 

Coordenadoria Geral de Índios Recém Contatados, 

subordinada à Diretoria de Assistência da Funai e 

coordenada pelo antropólogo Artur Nobre Mendes. 

Seu objetivo era a “proteção dos grupos e povos 

indígenas contatados no passado recente e que vivem 

em relativo estado de autonomia político-cultural e, 

ao mesmo tempo, sem o completo domínio das 

forças sociais dominantes que os circundam”. 

(BRASIL, 2011) 

 

Porém, com o Decreto Presidencial, Nº 7.056, de 28 de dezembro 

de 2009, esta coordenadoria foi incorporada à CGII, formando a 

“Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados” (CGIIRC). 

Essa unificação beneficiou muito os seguimentos isolacionistas, pois dá aos 

sertanistas e técnicos tendenciosos plenos poderes de decidir 

unilateralmente pelo destino dessas populações, sem levar em conta os 

sentimentos dos envolvidos. 

E, para respaldar essa tomada de posição, passaram a criar as 

chamadas Frentes de Proteção Etnoambiental (PIB, 2011), onde residem as 

populações, até então consideradas isoladas e agora classificadas como 

recém-contatadas, embora o contato oficial com muitas delas remonte a um 

período de 20 ou mais anos. 
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4. OS RELACIONAMENTOS INTERÉTNICOS DOS POVOS 

ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO COM AS SOCIEDADES 

INDÍGENA E NÃO INDÍGENA 

 

Pelos pressupostos acima apresentados, fica evidente que os 

relacionamentos interétnicos das populações humanas remontam à própria 

história da humanidade. Avaliando os registros históricos sobre a ocupação 

do Brasil, percebe-se que isso tem sido uma experiência constante, mesmo 

entre grupos considerados isolados da sociedade envolvente. Mesmo que os 

primeiros registros formais dessas relações tenham sido feitos somente a 

partir da chegada dos portugueses e franceses ao Brasil, é possível perceber 

neles o reflexo desses encontros, sejam eles amistosos ou não.  

Um dos primeiros relatos sobre esses encontros interétnicos foi 

feito pelo protestante, Jean de Léry, enviado ao Brasil em 1555. Em seu 

livro, “Viagem à terra do Brasil”, registrou a existência de relações 

belicosas entre os grupos étnicos da região sudeste nos seguintes termos:  

 

Os nossos tupinambás tupiniquins seguem o costume 

de todos os selvagens que habitam esta quarta parte 

do mundo [...] Sustentam uma guerra sem tréguas 

contra várias nações dêsse pais porém seus mais 

encarniçados inimigos são os indígenas chamados 

margaiá [...]  

 

Os selvagens se guerreiam não para conquistar países 

e terras uns aos outros, porquanto sobejam terras 

para todos; não pretendem tampouco enriquecer-se 

com os despojos dos vencidos ou o resgate dos 

prisioneiros. Nada disso os move. Confessam êles 

próprios serem impelidos por outro motivo: o de 

vingar pais e amigos presos e comidos, no passado... 

(LÉRY, 1978) 

 

Analisando o ato de vingança presente em várias culturas, 

percebe-se que se trata de um costume desenvolvido ao longo do tempo e 

que se perpetuou como fator cultural. Dessa forma, é possível entender que 

esse tipo de relação já existia desde antes da chegada dos colonizadores ao 

continente. Sabe-se que nessas guerras intertribais geralmente ocorre o rapto 

de mulheres e crianças, que compulsoriamente se casam com membros do 
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povo conquistador, influenciando diretamente a identidade étnica do grupo 

em foco mediante a miscigenação de raças e de culturas. 

Esse encontro de culturas também se deu na região norte, porém 

de forma mais amistosa. Relatos sobre as redes de intercâmbio entre os 

povos Karib (Aparai e Wayana, entre outros) habitantes da fronteira Brasil / 

Guianas, apontam que: 

 

Nos primeiros relatos de cronistas e viajantes é 

possível encontrar comentários acerca de amplas 

redes de relações e circuitos de intercâmbios que, por 

toda a região das Guianas, interligavam num 

primeiro momento apenas os grupos indígenas da 

região, passando progressivamente a incorporar 

segmentos da sociedade envolvente não-indígena. 

(PIB, 2011). 

 

Desde a chegada dos primeiros europeus no século 

XVI, são mencionadas por cronistas e viajantes redes 

de relações interligando diversos povos indígenas e 

não indígenas por toda a região das Guianas, área 

circunscrita a norte e leste pelo oceano Atlântico, ao 

sul pelo rio Amazonas, a oeste pelos rios Orenoco, 

Negro e canal Casssiquiare. (BARBOSA, 2007, 

p.15) 

 

 

Isso se deu mais recentemente com os Yanomami da região 

fronteiriça Brasil / Venezuela. Em dados apresentados por MOURA (2001) 

na revista “Brasil Indígena” da FUNAI, desde 1787 já se via sinais da 

presença dos Yanomami nas regiões onde ainda habitam hoje e só a partir 

de 1950 é que começaram a ser instalados na área os primeiros postos do 

então SPI e agentes das missões protestantes e católicas.  

De acordo com Siliel e Cardoso (1996) em artigo publicado pela 

revista Manchete em novembro de 1996, quando os Korubo foram 

contatados pela FUNAI na década de 1990, já estavam em franco conflito 

com madeireiros, caçadores, entre outros interessados na área e como 

resultado disso, mais de 200 mortes ocorreram entre índios e não índios. 

Também os Zo’é, contatados efetivamente em 1987, mesmo 

vivendo numa das regiões de difícil acesso devido às inúmeras cachoeiras 

existentes nos rios que circundam suas terras, mantinham encontros casuais 



86 | Revista de Antropologia – Ano 4 – Volume 5 

com caçadores, coletores e exploradores daquela região. O relato dos 

missionários, que efetivaram o contato com eles e lhes prestaram assistência 

nos primeiros anos desse relacionamento, informa que: 

 

O Sr. Virgílio, velho mateiro residente na cidade de 

Oriximiná, nos relatou que no ano de 1956 subiu o 

rio Erepecuru, ou Parú do Oeste, e encontrou um 

grupo indígena: ‘Eram índios claros e que tinham 

como peculiaridade um enfeite de pau enfiado no 

lábio inferior. Chegamos a gritar para eles, que 

estavam acampados. Os índios correram e, depois de 

examinarmos o acampamento, fomos embora’. [...] 

 

O Sr. Raimundo Arnolfo, residente na cidade de 

Alenquer, nos contou que o igarapé conhecido como 

“Igarapé dos Índios”, afluente da margem direita do 

rio Cuminapanema, é assim chamado exatamente 

porque sabe-se há muito da existência de um grupo 

indígena em seus arredores; que ele entrou muitas 

vezes naquele igarapé e, achando vestígios claros e 

recentes dos índios, retomou. O Sr. Raimundo ficou 

acampado na bifurcação de um igarapé, que chamou 

de “Encruzo”, conhecido pelos Zo’é como 

Sarapejuk, distante da aldeia Ki’eporohu 

aproximadamente duas horas a pé. (LUZ; 

CARVALHO; CASTRO, 1993, p. 3) 

 

Antropólogos que passaram a visitar esses indígenas a partir de 

1989 também confirmam a existência desse relacionamento, acrescentando 

que, 

 

... mesmo que tenham estabelecido, por sua própria 

iniciativa, relações de convivência permanente com o 

posto assistencial há apenas sete anos, os Zo’é já 

haviam experimentado contatos ocasionais com 

castanheiros e caçadores de pele há pelo menos 50 

anos. (GALLOIS; GRUPIONI, 1997, p. 2) 

 

Tanto os missionários como os antropólogos citam que, em suas 

narrativas orais, os Zo’é mencionam relacionamentos anteriores com 

diversos povos tais como, os Tapu’ãi, Apãm, Runsã, Paranãdawat, 

Kunameju kã e os Kirahi (não indígenas), com quem tinham diferentes 
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graus de aproximação.
 

Inclusive, sendo falantes de uma língua Tupi-

Guarani, possuem em seu vocabulário, palavras oriundas da família Karib.  

Logo se percebe que não é possível encontrar uma população 

totalmente isolada de outras sociedades, seja ela indígena ou não. Em algum 

momento, essa relação interétnica já foi efetivada, ou seja, houve encontro 

de culturas de forma direta ou indireta, produzindo impactos positivos ou 

negativos nessas sociedades. É esse efeito que precisa ser devidamente 

analisado, pois dele depende uma tomada de posição a respeito do tema em 

pauta. 

 

3.1.  Os efeitos do contato de povos isolados com a sociedade envolvente 

 

A trajetória histórica da política indigenista brasileira demonstra 

que em todas as épocas foi influenciada por tendências ideológicas, 

tomando-se por base experiências positivas e negativas do relacionamento 

dos povos indígenas com a sociedade envolvente. Dados disponíveis no site 

do ISA indicam que esses efeitos devem ser avaliados mediante as 

 

... diferentes formas de contato que eles mantiveram 

e/ou mantêm com os não-índios: se razoavelmente 

pacífico ou violento, se antigo ou recente, se direto 

com a população regional (fazendeiros, posseiros, 

madeireiros, garimpeiros, pescadores etc.) ou 

mediado por alguma instituição, governamental ou 

não-governamental, laica ou religiosa. (PIB, 2010) 

 

Por essa postulação vê-se que esses efeitos podem ser danosos ou 

benéficos levando em conta a situação e o momento histórico vivido por 

essas populações, também a maneira como essas ações são executadas e até 

mesmo com os tipos de pessoas que se aproximam deles. Por isso, é 

imperioso categorizar os tipos de contatos ocorridos ao longo dos séculos, 

nomeando-os aqui de contato espontâneo e contato programado.  

O contato espontâneo refere-se aos encontros casuais dos 

indígenas com colonizadores, caçadores e exploradores de riquezas das 

florestas, desde a ocupação do Brasil pelos portugueses até os dias atuais. 

Relatos históricos revelam que os primeiros encontros dos 

portugueses com os indígenas foram pacíficos. No entanto, os conflitos 

gerados nessas relações levaram grande parte dos indígenas a fugir para o 
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interior da selva em busca de proteção. As expedições armadas, enviadas 

para aprisioná-los e “amansá-los”, provocaram uma guerra desigual entre os 

dois povos, com resultados funestos. Segundo Lages (1982), inicialmente os 

Jesuítas se opunham a esse procedimento. Mas em 1556, houve um acordo 

entre o padre Manuel da Nóbrega e o Governador Geral Mem de Sá para a 

dominação dos índios, cuja estratégia era negociar com eles até obterem 

condições militares de capturá-los ou exterminá-los.  

Segundo Oliveira (1970), entre os anos de 1662 e 1667, o 

capitão-mor de Gurupá, fez-se acompanhar de uma tropa na expedição ao 

Rio dos Juruna com o objetivo de aprisionar índios e escravizá-los. Isso 

levou esses índios a empreenderem constante migração do Rio Amazonas 

ao Alto Rio Xingu, onde foram contatados pelos Irmãos Villas Boas em 

1949.  

Situação também dramática foi a dos Waimiri Atroari no 

Amazonas a partir da chegada dos colonizadores. Conforme relato de 

Carvalho (1982, p.4), “o relacionamento entre os índios Waimiri Atroari 

com segmentos da sociedade colonizadora manteve-se sem maiores 

problemas até o início do século XIX, quando o comércio e a exploração 

dos castanhais atingiram economicamente grande importância”.  

Mas em 1856, o Governador do Amazonas enviou tropas à região 

para pacificar os índios e proteger os castanheiros, seringueiros e outros 

coletores. Nesse período “... iniciou-se uma verdadeira guerra aberta e 

desigual, contra os Waimiri Atroari” (p. 5), e centenas de índios foram 

abatidos.  

Além desses conflitos, as doenças viróticas, tais como a gripe, o 

sarampo, a varíola etc., são apontadas como causa principal da dizimação 

desses povos. Segundo Lages (1982), as mortes ocorridas por essas 

contaminações eram consideradas pelos colonizadores e governantes da 

época como simples resultado de que os americanos eram mais fracos do 

que os europeus. Hoje, com o advento da ciência, entende-se que a principal 

causa é a falta de anticorpos para resistir a essas doenças. 

Ribeiro (1986) denuncia que os resultados desses anos de 

contatos espontâneos foram tão drásticos que a população indígena, 

calculada em cinco milhões na época do descobrimento, decresceu para 

menos de cem mil pessoas em 1957. 
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O contato programado diz respeito às Frentes de Atração, 

executadas por agentes governamentais e / ou pelas missões religiosas, a 

partir do século 20. Isso se deu, conforme já exposto, por meio de uma 

mudança na postura do Governo Federal para com os povos indígenas ao 

criar o SPI.  Nessa época, segundo a interpretação de Darcy Ribeiro, 

 

O que se impunha era uma obra de proteção aos 

índios, de ação puramente social, destinada a 

ampará-los em suas necessidades, defende-los do 

extermínio e resguardá-los contra a opressão. [...] 

Pela primeira vez era estatuído, como princípio de 

lei, o respeito às tribos indígenas, como povos que 

tinham direito de ser eles próprios, de professar suas 

crenças, de viver segundo o único modo que sabiam 

fazê-lo aquele que aprenderam de seus pais e que só 

lentamente poderiam mudar. (RIBEIRO, 1962, p. 18, 

23) 

 

Surgem as Frentes de Atração, cuja responsabilidade era 

promover a pacificação dos índios isolados e prepará-los para o encontro 

com a sociedade envolvente. Por meio de uma estratégia específica e 

seguindo o lema de Rondon: “morrer se for preciso, matar nunca”, 

propunha amenizar os efeitos do contato espontâneo, que porventura 

ocorresse ou antecipar-se a ele. A partir de então, o cuidado da saúde dos 

índios, a criação de reservas indígenas, o controle de entradas e 

permanência de pessoas não indígenas nessas áreas, fez com que muitos 

povos, que estavam em fase de extinção, devido aos conflitos intertribais e 

com a sociedade envolvente, bem como a contaminação virótica decorrente 

do contato espontâneo, voltassem a crescer.  

No entanto, os registros disponíveis dos contatos efetivados pelas 

Frentes de Atração do SPI e, posteriormente, da FUNAI dão conta de que 

muitos deles não foram bem sucedidos. E, com base nisso, o órgão tutelar 

tem adotado a estratégia de não mais efetivar o contato com as populações 

ditas isoladas, a não ser que os índios estejam seriamente ameaçados. No 

entanto, faz-se necessário apresentar aqui algumas causas desses 

infortúnios, detectadas no decorrer dessa pesquisa.  
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Contatos efetivados tardiamente 

 

Por causa dos conflitos já existentes ao longo da história, 

resultado do contato espontâneo, muitos dos índios isolados se tornaram 

hostis à aproximação de estranhos em seu território e, nessa luta pela 

preservação, muitas pessoas perderam suas vidas. Além do mais, a maioria 

das frentes de atração foram montadas como medida de emergência, quando 

as estradas de ferro, as linhas telegráficas e as rodovias cortavam os sertões 

ou quando já havia aproximação desses indígenas com a sociedade 

envolvente. É o que Davis (1978) descreve sobre os Parakanân e Kréen-

Akaróre, respectivamente,  

 

Os primeiros contactos dos Parakanân com agentes 

da sociedade brasileira ocorreram no início da 

década de 50, quando trabalhadores da Rodovia do 

Tocantins começaram a derrubar um trecho de 

floresta em suas terras. Em 1953, o SPI interveio na 

área e fez a primeira tentativa de pacificar a tribo 

Parakanân. estabelecendo um posto indígena e 

colocando 190 índios sob sua proteção. Esses 

primeiros contactos tiveram um efeito devastador 

para a tribo Parakanãn... (p. 93) 

 
A primeira tentativa de contato com a tribo ocorreu 

em 1967, quando um bando Kréen-Akaróre foi visto 

perto da Base Aérea do Cachimbo. [...] O início da 

construção da Santarém-Cuiabá em 1971, deu o 

impulso final para o contato com a tribo [...] menos 

de um ano após a pacificação [...] os Krén-Akaróre 

estavam espalhados ao longo da rodovia Santarém-

Cuiabá, confraternizando com os motoristas de 

caminhão e mendigando comida.” No espaço de um 

ano a população da tribo Krén-Akaróre havia sido 

reduzida de aproximadamente 300 para 135 pessoas. 

(p. 97-100) 

 

Observa-se nos casos citados que, quando o Governo decidiu 

montar as Frentes de Contato, os indígenas já haviam contraído doenças 

viróticas em decorrência do contato espontâneo com moradores próximos 

ao seu habitat e com trabalhadores enviados pelas frentes de expansão do 

país. 
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A falta de cuidado quanto à contaminação e a morosidade no 

atendimento à saúde dos índios 

 

Provavelmente essa seja a principal causa da tragédia que assolou 

diversas comunidades indígenas contatadas nos últimos anos. Infelizmente, 

grande parte dos elementos enviados pelo órgão tutelar brasileiro para essas 

missões têm demonstrado verdadeiro despreparo e tremenda falta de 

compromisso com a causa indígena. Foi o que descreveu Eduardo Viveiros 

de Castro, no contato com os Araweté, no município de Altamira no Pará: 

 

Maio de 1976 - O sertanista João E.  de Carvalho 

assume a chefia da frente. Encontra, no dia 29 do 05 

cerca de 50 índios [...] junto às roças dos Srs. Edílson 

e Antenor, camponeses que residiam num ilha em 

frente. Os índios rapidamente adoecem, vítimas de 

gripe e de conjuntivite infecciosa transmitida por um 

filho pequeno do Sr. Edílson, que ia regularmente 

visitar os Araweté em companhia de J. E. Carvalho.” 

(CASTRO, 1992, p. 177-178) 

   

Porém, essa problemática não se refere apenas aos indivíduos, 

mas também à administração do órgão tutelar. É o caso envolvendo o 

sertanista Antônio Cotrim Soares, que abandonou a FUNAI aborrecido com 

a falta de apoio ao trabalho da Frente de Contato. Isso porque, numa 

epidemia de gripe na tribo Jandeavi, enviou “uma mensagem urgente à sede 

da FUNAI pedindo suprimentos e médicos, mas estes demoraram mais de 

48 dias para chegar. Dezesseis dos vinte e seis membros da tribo já haviam 

morrido. (DAVIS, 1978, p. 95) 

Em relatório apresentado ao presidente da FUNAI, o próprio 

sertanista que provocou a epidemia de gripe e conjuntivite entre os Araweté, 

provocando tremenda baixa populacional, declarou que, 

 

Se tivesse havido um pouco de interesse pela Chefia 

da Frente, digo, um pouco de interesse da parte da 

Chefia da Frente, teria sido evitado no mínimo 

cinqüenta por cento dos óbitos, mas como nem todos 

procuram cumprir seu dever em zelar pela causa 

indígena como a sua própria pelo menos, aconteceu 

todo esse desastre, é como podemos classificar. 

(CASTRO, 1992, p.188) 
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Introdução de costumes ofensivos à vida e à cultura indígena 

 

Infelizmente, muitas das pessoas que atuam em Frentes de 

Atração não possuem um caráter digno para tal função. Muitos carregam 

consigo costumes, altamente prejudiciais aos índios, que são repassados 

para essas comunidades através do convívio, coisas inadmissíveis para 

pessoas consideradas defensoras dos índios.  

Shelton Davis aponta um fato drástico ocorrido entre os Parakanã 

no Pará ao relatar que,   

 

Durante esses contatos iniciais, tem-se notícias de 

que trabalhadores da estrada deram presentes aos 

homens Parakanã e violentaram varias índias. Os 

relatos também davam conta de que agentes da 

FUNAI haviam praticado violências sexuais contra 

algumas mulheres da tribo. [...] Em suas 

investigações médicas, Madeiro descobriu que 35 

índias e dois agentes da FUNAI tinham doenças 

venéreas.  

 

...Os costumes da tribo desapareceram e o tabaco e 

álcool fazem parte de seus novos hábitos. (DAVIS, 

1978, p. 73, 100 ) 

 

Não menos ofensiva foi a ação dos representantes da FUNAI nas 

primeiras visitas aos Zo’é a partir de 1989. Como se pode observar na 

matéria do Globo Repórter em 19 de maio de 1989, as pessoas dessa etnia 

que até então desconhecia o fumo ou o tabaco, tiveram que suportar as 

baforadas de cigarro do sertanista que liderou as expedições da FUNAI, a 

partir daquele ano, sopradas inclusive em seus rostos, corpos e bocas numa 

simulação de pajelança (REDE GLOBO, 1989). 

Não obstante aos prejuízos contabilizados em decorrência do 

contato desses indígenas com a sociedade envolvente, conclui-se que o 

saldo desse relacionamento pode ser ainda considerado positivo. Isso 

porque o número de indígenas no Brasil, drasticamente reduzido nos 

séculos anteriores, foi elevado de 99.700 pessoas em 1957 para 294.000 em 

1991. Hoje, segundo resultado de pesquisa e mapeamento étnico publicado 

na revista “Indígenas do Brasil” sinaliza uma “... população de 614.000 
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indígenas em 2010. Dentre esses, 52 % habitam em  aldeiamentos e 48% 

em região urbanizada ou em urbanização. (DAI/AMTB, 2010, p. 4) 

Essa recuperação demográfica é visível em diversos povos, tais 

como os Araweté que, apesar das mortes ocorridas em consequência da 

irresponsabilidade dos promotores do contato formal, cresceu de 120 

pessoas em 1977 para 398 em 2010.  De outra sorte, os Tapirapé que, 

segundo Wagley (1988) foram reduzidos pelas guerras intertribais a pouco 

mais de 40 pessoas, antes do contado com elementos da sociedade nacional, 

recuperaram demograficamente para 655 indivíduos depois de 22 anos 

dessa relação. E ainda os Zo’é, que viviam um acelerado processo de 

extinção devido à malária contraída há muitos anos antes do contato formal 

no final de 1987, tiveram sua população recuperada de 119 pessoas para 

136 em apenas 4 anos. E, segundo o censo da FUNASA (fevereiro de 

2010), essa população já soma cerca de 250 pessoas.  

 Pelos dados acima alistados, nota-se que o isolamento étnico não 

pode ser interpretado como fator absoluto de proteção a essas pessoas como 

argumenta a atual política indigenista. É necessário também analisar os 

riscos e benefícios que esta postura impõe às etnias. 

 

3.2. Riscos e benefícios do isolamento étnico 

 

O fator mais plausível na defesa do isolamento étnico é 

relacionado à capacidade de sobrevivência física, socioeconômica e cultural 

dos povos indígenas ao longo dos séculos ou milênios, embrenhados nas 

selvas ou em outras regiões remotas. Esse é um fato inquestionável que 

descreve a capacidade dos seres humanos de dominar a natureza e dela tirar 

os recursos para sua sobrevivência. Não fosse essa saga e o favorecimento 

proporcionado por certos elementos essenciais, não teriam sobrevivido 

como etnias até os dias de hoje.  

Porém, o argumento mais forte em defesa dessa teoria, refere-se 

aos efeitos negativos dos contatos ocorridos. Por isso é fartamente 

divulgado que, enquanto isolados, os indígenas estão protegidos das 

doenças exógenas, da descaracterização cultural e das influências 

socioeconômicas que muitas vezes afetam a estabilidade desses povos. No 

entanto, com o avanço da colonização e as incursões de castanheiros, 

seringueiros, caçadores e garimpeiros nas selvas brasileiras, dificilmente 
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encontraremos um grupo totalmente isolado. Em algum momento já tiveram 

contato com elementos de nossa civilização ou com outros grupos indígenas 

já contatados. 

Trabalhos de renomados antropólogos já citados tais como, 

Darcy Ribeiro, Carlos A. Moreira Neto, Charles Wagley, apontam que: 

 

É improvável que subsista hoje um só grupo 

inteiramente indene de influências da civilização, 

pois mesmo aqueles ainda não alcançados pela 

sociedade nacional já sofreram sua influência 

indireta, através de tribos desalojadas e lançadas 

sobre eles e de bacilos, vírus ou artefatos que, 

passando de tribo a tribo, alcançaram seus redutos. 

(RIBEIRO, 1986, p. 240) 

 

Também as comunidades de índios tribais sofreram 

problemas de natureza semelhante, agravados pela 

rápida disseminação da varíola e outras enfermidades 

por Cabanos e outros refugiados nas matas e que 

contaminaram grupos muitos distanciados das áreas 

de ocupação nacional. (MOREIRA NETO, 1988, p. 

99)  

 

 ...  um grupo indígena, tal como os Tapirapé, não 

carecia entrar em contato direto com os ocidentais 

para adquirir tais doenças; muitas vezes, foram 

infectados através de contatos casuais com outros 

grupos indígenas, que já tinham sido anteriormente 

infectados. Isto ocorreu, provavelmente, com os 

Tapirapé: ficaram expostos a novas doenças, antes 

mesmo do contato direto com a civilização. 

(WAGLEY, 1988, p. 60)  

 

Em matéria recente sobre um povo isolado no Vale do Javari, na 

fronteira do Brasil com o Peru, a repórter da revista ISTOÉ chamou a 

atenção para um detalhe importante nas imagens desses índios, mostrada 

pela “Survivel International, como novo registro de uma população que até 

hoje estaria sem contato direto com o homem branco.” Porém acrescenta 

que as imagens mostram de forma “evidente a presença de utensílios 

modernos, como facões e panelas, entre as ferramentas usadas pelos 

índios” E ainda pergunta: “seria verdade a existência de um povo 

totalmente intocado no Brasil? (ROCHA, 2011, p. 67) 
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Conforme matéria do jornal, “Correio Brasiliense” de 31 de 

outubro de 1999, o sertanista Sidney Possuelo declara que sua equipe entra 

a cada três meses na mata para identificar novos povos indígenas e colocou 

“... equipes em pontos estratégicos da mata, próximo dos locais onde 

desconfiava da presença de nativos, mas proibiu-as de fazer contato.” 

Também diz que os nativos os “... veem na mata, ou se aproximam de 

algum posto da FUNAI” (MAGNO; SCHENTINO, 1999)  

Portanto, se essas pessoas são vistas pelos índios e estes se 

aproximam de algum posto da FUNAI, não estão expostos ao contatado 

espontâneo e correndo o risco de serem contaminados por alguma doença 

virótica? Se as pessoas apenas chegam perto e contaminam esses indígenas, 

mas não efetivam o contato para lhes oferecer a assistência médica 

necessária, certamente essas etnias estarão fadadas à extinção. 

A preservação da estabilidade social e econômica existente 

nesses grupos isolados também é apontada como elemento justificador 

dessa política. Por terem sobrevivido social e economicamente ao longo dos 

séculos, acredita-se ainda na sua capacidade de gerir os recursos próprios à 

sua sobrevivência. Porém, com a diminuição do seu território em 

consequência do avanço da colonização e exploração das riquezas naturais, 

fica evidente que a manutenção dessa estabilidade já não depende mais 

somente deles.  

Constantemente são publicadas ou postadas matérias expressando 

preocupação com o futuro dos índios isolados no Brasil. Segundo dados no 

site do Globo Amazônia (2009), 

 

Cinco povos que nunca tiveram contato com o 

mundo externo correm o risco de serem 

exterminados. Um relatório lançado 

pela ONG inglesa Survival International indica que 

quatro tribos da Amazônia e uma no Chaco 

paraguaio estão perdendo suas terras para 

madeireiros, criadores de gado, fazendeiros e 

petrolíferas. (p. 1) 

 

Segundo Comegna (2010, p.4), embora o Brasil seja considerado 

“... o país que apresenta as políticas de proteção aos povos indígenas 

isolados mais avançadas da região [...] dezessete estão em eminência de 

extinção”. Até mesmo os sertanistas que pregam o isolamento, afirmam 
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hoje que essa situação já se tornou insustentável pelo avanço das frentes de 

expansão e exploração do País. 

Outro argumento levantado é o da preservação cultural desses 

grupos. Porém, em dados recentes e constantes no site da ONG Amazoé 

apontam que “Alguns povos indígenas isolados viram-se dramaticamente 

reduzidos aos seus últimos integrantes.”, tais como o Índio do buraco e os 

pirapikura, como segue:  

 

Acredita-se que este homem solitário é o último 

sobrevivente de sua tribo, provavelmente massacrada 

por fazendeiros pecuaristas que ocuparam a região 

do rio Tanarú, no Estado de Rondônia. Ele vive 

sozinho e está sempre fugindo. Não sabemos como 

se chama, a que povo indígena pertence ou que 

idioma fala.  

 

Os Piripkura eram cerca de 20 indivíduos quando a 

FUNAI os contatou pela primeira vez, na década de 

80. Depois deste contato, voltaram para a floresta. 

Desde então, se voltou a fazer contato com apenas 

três membros deste povo indígena. (AMAZOÉ, 

2010). 

 

Entre outros poderíamos ainda citar os Avá-Canoeiro, na reserva, 

Serra da Mesa, Goiás, contando apenas uma dezena de indivíduos na época 

do contato; os Awrá e Awre, dois últimos remanescentes de uma tribo Tupi-

Guarani, contatados há pouco tempo e levados para junto dos Guajá no 

Maranhão e os Akuntsu em Rondônia com apenas cinco 

sobreviventes.(AMAZOÉ, 2011).   

Considerando um dos conceitos antropológicos mais recentes de 

que  

 

Culturas são sistemas (de padrões e comportamentos 

socialmente transmitidos) que servem para adaptar as 

comunidades humanas aos seus embasamentos 

biológicos [e] inclui tecnologias e modos de 

organização econômica, padrões de estabelecimento, 

de agrupamento social e organização política, 

crenças e práticas religiosas... (LARAIA, 2009, p. 

59),  
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pode-se inferir que, se grupos como esses continuarem sendo mantidos 

isolados não terão garantida também a sua preservação cultual. Se a cultura 

está relacionada diretamente com fatos sociais, não é possível a sua 

manutenção quando um grupo fica totalmente reduzido.  

Headland (1998), mediante dados de cinco estudos científicos de 

renomados pesquisadores sobre os grupos minoritários vivendo em situação 

de isolamento, aponta que uma etnia com população abaixo de 200 pessoas 

não pode mais sobreviver sem cair no incesto ou entrar na exogamia, 

levando o grupo à extinção.  

Também citando estudos de duas maiores referências 

germânicas: Michael S. ALVARD (1973) e Jared DIAMOND (1993), 

demonstra que os povos chamados “primitivos” não vivem em harmonia 

com o ambiente como pressupõe a teoria do neofuncionalismo. Eles 

concluíram que uma população isolada com apenas 400 pessoas não tinha 

mais condições de sobreviver por problemas genéticos, devido a casamentos 

com parentes muito próximos.  

Assim, a asseveração de que o índio deixado em paz sem 

interferência tem perpetuado a sua existência, segundo Headland, é uma 

falsa proposição, pois é um argumento tautológico, que se baseia apenas nos 

grupos ainda vivos, esquecendo-se dos que foram extintos, com ou sem 

contato.  

Outro fator de risco que nem sempre é lembrado são as guerras 

intertribais. Além dos dados citados por Léry (1978) sobre os Tupinambá, 

outros relatos revelam que essa tem sido uma prática constante entre grupos 

indígenas ao longo dos séculos.  

Os poucos registros sobre os povos Xipaya e Kuruaya habitantes 

dos rios Iriri e Curuá no Pará e as narrativas orais de seus remanescentes 

dão conta de que, no final do século 19 eram dizimados pelos Kayapó. E, só 

não foram totalmente eliminados porque se misturaram com os seringueiros 

que ali chegaram. E,  

  

Para se ter uma idéia, antes da chegada do 

colonizador a região do Iriri-Curuá era um lugar de 

grandes conflitos intertribais. Os Kaiapó, em seu 

movimento de expansão, eliminavam as outras etnias 

menos belicosas que iam sendo encontradas em seu 

caminho ou defrontavam-se em lutas sangrentas com 
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os que resistiam ao avanço. Em todos os relatos que 

ouvi falavam ‘do medo da brabeza e que as maldades 

eram grandes, os Kaiapó botavam todos para fora, a 

vida deles era roubar e matar. Mataram minha tia, 

roubaram o menino irmão dela, por causa disso o 

índio veio no meio do cristão’ (entrevista realizada 

em out/99). (PATRÍCIO, 2000, p. 61, 62). 

 

Já Moreira Neto (1998), relatando sobre os índios e a ocupação 

da Amazônia, informa que vários povos indígenas foram eliminados por 

grupos rivais. Entre eles, cita a etnia Tapajós, na região onde hoje se 

localiza a cidade de Santarém - Pará, dizimados pelas guerras com os 

Mundurucu e os Kayapó.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, conclui-se que as relações interétnicas entre 

os povos indígenas no Brasil, remontam ao período anterior à chegada dos 

portugueses ao país, sendo elas amistosas ou não.   

Embora os efeitos do contato com a sociedade envolvente tenham 

sido traumáticos na maioria dos casos, os resultados finais apontam para 

uma significativa recuperação demográfica, a partir da nova postura adotada 

pelo Governo, em parceria com as organizações religiosas e mais 

recentemente com o envolvimento da sociedade civil. Por essa razão, os 

efeitos do contato com a sociedade envolvente não pode ser considerado 

como único fator de dizimação dessas populações, como sempre é pregado. 

Destarte, fica evidente que não há hoje em dia uma avaliação 

correta desse assunto, pois a política indigenista brasileira, afetada por uma 

tendência ideológica, fundamentada nos interesses internacionais sobre a 

Amazônia, impondo aos indígenas isolados e de recente contato um pseudo 

isolamento. Diz-se pseudo isolamento porque, enquanto discursam que 

certos grupos indígenas estão isolados e protegidos, pesquisadores, 

produtores de imagens e turistas circulam livremente em suas terras, 

produzindo, exibindo e negociando suas imagens em todo mundo. 

Por outro lado, entendemos que, em consequência do avanço da 

sociedade envolvente em direção ao habitat indígena e a diminuição das 

áreas ocupadas por eles, as populações deixadas em isolamento não terão 
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mais garantida a sua sobrevivência. Além do mais, essa política é adotada 

de forma unilateral, pois nem sempre representa a vontade das comunidades 

indígenas envolvidas.  

Por isso, o sertanista e ex-presidente da FUNAI, Apoena 

Meireles, que atuou em várias Frentes de Atração, declarou como muita 

propriedade que:  

 

Costumeiramente se diz que o índio em estado 

primitivo está feliz. Não é bem assim. É preciso 

muita falta de visão e sensibilidade para se afirmar 

que a sociedade primitiva deseja permanecer estável. 

É bom esclarecer que a partir do momento em que 

ela se aproxima dos civilizados, à procura de um 

machado ou de um facão, se manifesta a vontade 

encontrar outros meios para desenvolver. [...] Eles 

aceitam o nosso contato porque estamos oferecendo, 

realmente, uma opção, um meio de vida melhor. 

(MEIRELES, 1979, Apud CASTRO, 2005, p. 228). 

 

Até mesmo alguns antropólogos, que argumentavam inicialmente 

em favor do isolamento, perceberam que os índios não querem mais 

continuar nesse estado. Em relato sobre o contato com os Zo’é efetivado em 

1987 e postado no site do ISA, consta que foram os próprios indígenas que 

tomaram a iniciativa do contato e, desde então, expressam vontade de 

ampliar essas relações com a sociedade circundante, pois  

 

Desde que optaram por estabelecer relações de 

convívio permanente com os brancos em 1987, os 

Zo’é manifestam uma curiosidade crescente em 

desvendar e controlar o mundo à sua volta: desejam 

maior contato com os brancos, querem mais objetos, 

querem visitar a cidade, querem conhecer outros 

índios. (GALLOIS, 1997, p. 3) 

 

No entanto, por falta de conhecimento dos direitos que possuem, 

só depois de 20 anos de isolamento imposto por agentes federais e 

representantes de ONGs que atuam entre eles, decidiram de forma concreta 

reagir a essa situação. Assim, em outubro de 2010, depois de ampliarem 

relacionamentos com outras etnias adjacentes às suas terras, perceberam que 

seus direitos estavam sendo vilipendiados. Por isso, decidiram sair para os 
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castanhais em direção à cidade mais próxima, reclamando do tratamento 

dado a eles no decorrer desses anos em comparação com os benefícios e 

oportunidades adquiridos por outras etnias. Esses dados foram exibidos 

numa TV local na cidade de Oriximiná / PA e fratamente divulgado na 

internet a partir da postagem no Blog do Jeso, na cidade de Santarém. 

(FLORENZANO, 2010, apud CARNEIRO, 2010). 

Além da manifestação natural da vontade de muitas comunidades 

indígenas por esse novo tipo de relacionamento, para muitos grupos, essa 

iniciativa é uma questão de sobrevivência. É o que se pode notar na 

entrevista à revista National Geographic Brasil em 2009, quando o próprio 

sertanista da FUNAI, José Carlos Meireles, confessa que: 

 

Essa história de que é o sertanista que faz o contato 

com o índio tem de ser revista. Na verdade, é sempre 

o índio quem faz o contato. É ele que vai até o 

branco. Chega uma hora em que o território está tão 

pressionado que eles não têm mais para onde correr. 

Foi o que aconteceu com o povo awa-guajá, que 

estava espremido pelos urubu-caapor e guajajara e 

pelos arrozeiros que não paravam de chegar ao 

Maranhão... (MILANEZ; COELHO,2009,  p. 2). 

 

Por isso, numa matéria apresentada pelo “Fantástico” sobre os 

índios isolados, por ocasião dos 500 anos do Brasil, quando pregavam o 

isolamento e a proibição do ensino da Bíblia nas aldeias, certo indígena e 

funcionário da FUNAI em Brasília, declarou indignado: “Aonde fica a 

palavra do índio nessa história? Quem deu a essas pessoas a autoridade de 

falar em nosso nome?”. 

Diante desses pressupostos, sugere-se que a política indigenista 

brasileira para os povos isolados e recém-contatados seja repensada e novas 

medidas sejam adotadas em respeito aos seus direitos. Da mesma forma que 

não podem ser forçados a manter contato direto com a sociedade 

envolvente, a oportunidade de optar por esse relacionamento também deve 

ser concedida. E assim, de acordo com as especificidades de cada povo, 

sejam elaboradas políticas públicas coerentes e justas em benefícios de 

todos os povos indígenas no Brasil, conforme prescreve nossa Constituição 

Federal. 
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