
 
 

1 

 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

QUESTÕES LEGAIS, CULTURAIS, EDUCACIONAIS INDÍGENAS 

E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA. 
 

 

Marília Cristina de Almeida da Silveira, Anderson Pereira Portuguez, Leonardo 

Sebastião Delfino de Souza 

mariliacristina06@hotmail.com, anderson.portuguez@ufu.com, leonardodelfino@live.com 

Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Uberlândia. 

 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho trata de três questões relacionadas aos grupos indígenas no Brasil 

contemporâneo, o primeiro refere-se às questões legais de proteção indígena, o segundo 

aspectos as contribuições culturais na formação da sociedade brasileira e por último as 

questões educacionais. Portanto tivemos como objetivo geral estudar o tratamento que a 

sociedade brasileira dá aos indígenas ao que se refere aos aspectos legais, culturais e 

educacionais; para tanto realizamos uma pesquisa documental bibliográfica por meio de uma 

abordagem qualitativa da geografia cultural, e com base nos resultados podemos observar a 

presença da cultura indígena em diversas âmbitos da sociedade brasileira, podendo ser 

encontradas em nomes de cidades, de pessoas, na culinária, artesanato e em alguns nossos 

costumes como o de andar descalço, ou a utilização de redes e canoas.  Algumas Leis foram 

criadas com o intuito de assegurar aos indígenas seus direito, no entanto, o cumprimento das 

mesmas não está sendo efetivado de forma adequada, como exemplo, a criação do projeto de 

Lei de 01/01/2019, que transfere para o Ministério da Agricultura a responsabilizada de 

identificar, delimitar e demarcar terras indígenas, atividade antes realizada pela FUNAI, 

gerando assim conflitos de interesses. No campo educacional (Lei 10.639/03 e 11.645/08),que 

determina a obrigatoriedade de ensino da cultura afro-brasileira e indígenas em escolas com 

intuito de conhecer e valorizar a ancestralidade desses povos. 

 

Palavras-chave: Cultura Indígena; Educação; Relações Étnico-Raciais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para maior compreensão dessa pesquisa devemos retroceder ao período da história 

que tem como início a chegada dos portugueses ao Brasil, momento em que a cultura e 

tradições indígenas passaram por diversas transformações, inicialmente com a tentativa de 

escravização, posteriormente, com a catequização. Apesar da resistência, os indígenas foram 

escravizados entre os séculos XVI e XVIII. A partir de 1680 os mesmos tiveram sua 
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escravidão limitada à situação de “guerras justas”, mas isso nem sempre foi conceito claro e 

bem seguido no Brasil. 

O movimento bandeirandista como uma de suas principais funções, a expansão do 

contingente de indígenas escravizados. O fim da escravidão se deu por meio de Decreto Real 

em 1755 por iniciativa do Marquês de Pombal. 

Atualmente podem ser observadas práticas de racismo voltadas para alguns grupos 

indígenas, estando presentes, na desvalorização de sua cultura, na perda de seus territórios, ou 

até mesmo ao serem tratados como preguiçosos ou indolentes. 

Este artigo tem como objetivo compreender o contexto cultural, histórico, legal 

e educacional do índio com a sociedade brasileira.  

Dentre os objetivos específicos estão: Analisar algumas das leis que garantem os 

direitos indígenas a educação escolar; Citar as principais contribuições dos índios a cultura 

brasileira (Culinária, artesanato, linguagem, religião etc.); destacar a importância dos órgãos 

de proteção aos direitos indígenas. A metodologia utilizada foi de pesquisa documental 

bibliográfica por meio de uma abordagem qualitativa da geografia cultural.  

A elaboração dessa pesquisa justifica-se mediante a necessidade de maiores reflexões 

sobre as tradições culturais e as principais contribuições indígenas para a formação da 

sociedade brasileira, bem como, a forma como estão sendo cumpridas algumas leis referentes 

aos direitos dos mesmos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com a Fundação Nacional do Índio (2019, p. 01) "Identidade e 

pertencimento não são conceitos estáticos, mas processos dinâmicos de construção individual 

e social". Neste contexto foram adotados alguns critérios pela Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI), que posteriormente, através da convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais foi criada a Lei 6.001/73 e posteriormente 

promulgada no Brasil através do Decreto n° 5.051/2004 que estabelece as seguintes diretrizes. 

 

A) Aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e 

econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 

regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por 
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legislação especial; 

b) Aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 

descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 

pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do estabelecimento 

das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam 

todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte 

delas. (FUNAI. 2019, p.01). 

 

 

É importante ressaltar que a FUNAI, é um órgão oficial do Estado brasileiro, 

vinculada ao Ministério da Justiça, cujo principal diretriz é proteger e promover os direitos 

dos povos indígenas do Brasil e a estabelecer ações de etnodesenvolvimento conservação e a 

recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no controle de possíveis 

impactos ambientais decorrentes de interferências externas ás terras indígenas. 

 

O Brasil é um país que possuía, inicialmente, uma grande quantidade de etnias 

indígenas, com diferentes culturas e com características identitárias próprias, que 

foram muito rapidamente perdidas na medida em que os colonizadores europeus se 

territorizaram em nosso país. O processo de catequese, por exemplo, representou 

claro exemplo de dispersão espacial da cultura européia, imposta nas terras 

brasileiras aos indígenas que foram gradativamente aculturados e doutrinados a 

partir de uma nova concepção de vida, de civilidade e de ordem social. 

(PORTUGUEZ. 2015, p.110). 

 

 

De acordo com as Organizações das Nações Unidas (ONU, 2014), “Talvez a 

manifestação mais clara de que ainda é necessário reparação para os povos indígenas é a falta de 

acesso as suas terras tradicionais e de permanência nelas”. 

 

 Em respeito ao artigo 28 da Declaração que estabelece que os povos indígenas têm 

direito a reparação, pelos meios que garantam a  

restituição, e quando não possível, uma indenização justa e equitativa pelas terras e 

territórios. Os recursos que tradicionalmente foram confiscados, tomados, ocupados 

dos índios, foram utilizados sem seu consentimento livre, prévio e violado o direito 

à informação “e que esta compensação” consistam em terras, territórios e recursos 

de igual qualidade, extensão e uma condição jurídica para uma indenização justa. 

Apesar de ter havido avanços nos últimos anos na restituição de terras a favor dos 

povos indígenas e da proteção de suas bases territoriais, existe ainda muitos índios 

que não tiveram seus territórios restituídos. (ONU, 2014). 

 

 

Apesar das leis de proteção e das decisões judiciais, estas leis não estão sendo 

cumpridas demonstrando assim total falta de respeito relacionada às mesmas e as 



 
 

4 

 

ISSN - 2675-2212                                                                         Ituiutaba, de 21 e 22 de nov. de 2019 

comunidades indígenas, e em alguns casos são obrigados a deixarem seus territórios de forma 

coercitiva. 

 

É importante reiterar que os povos indígenas ocupavam tradicionalmente  os 

territórios antes da existência do reconhecimento constitucional, isto porque, nessa 

época, não havia tutela. E, dessa forma, pode-se afirmar que devem ser considerados 

direitos naturais, já que somente a partir da Constituição Federal de 1934 é que 

houve a tutela de seus territórios. (SILVA et.al.2016). 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO, 2010). “É muito importante investigar as relações entre diversidade 

cultural e diversidade biológica, para os laços estreitos entre eles. Na América Latina, o 

México foi um dos primeiros países a lançar experiências em educação intercultural bilíngue, 

buscando fortalecer as línguas indígenas para garantir sua sobrevivência”. 

 

Não obstante, a deformação do critério linguístico ser usado como definidor de 

configuração cultural, o fato de alguns grupos lingüísticos se distribuíram por faixas 

geográficas de ocupação exclusiva contribuiu para essa identificação entre língua e 

cultura, é o caso dos Tupis que ocupavam, ao tempo da descoberta, o litoral de sul a 

norte, em contraste com os Jês do interior que ainda hoje dominam extensa área dos 

Estados do Maranhão, Goiás e Pará, praticamente sem intrusão de outros grupos.  

Não obstante são comuns os estereótipos do Aruaque como civilizador, hábil 

ceramista, tecelão e agricultor e do Caribe, guerreiro e desbravador.Essa 

classificação que já trazia o vicio da origem, e a que poucos ajudava a ausência de 

ensaios de maior amplitude que as de Métraux (Tupi), Max Schmidt  (Aruak), 

funcionar como instrumental na taxonomia etnológica.  (Galvão. Pará, 1960). 

  

De acordo com Murdock (1951, p. 133, 55) "Na base desses elementos de diagnose, 

distingue para a América do Sul 24 áreas, destas, 11, incluindo território e tribos brasileiras". 

 

Como ainda não estão disponíveis os resultados de etnia, língua falada no domicílio, 

dentre outros elementos que permitirão um melhor entendimento quanto à 

composição da população indígena e, consequentemente, ao seu crescimento, 

convém esclarecer que alguns povos indígenas vêm revelando aumento significativo 

em função de altas taxas de fecundidade, e as regiões onde foi detectado crescimento 

positivo são aquelas que apresentam um maior número de povos indígenas existente 

no País. Nas áreas rurais, o Brasil cresceu em 151,9 mil indígenas, correspondendo a 

43,3%. Dentre as Grandes Regiões, a Norte foi, também, a que apresentou maior 

crescimento, 77 mil indígenas, ou 46,2%, enquanto a Sudeste perdeu quase 2 mil 

indígenas no período 2000/2010. (IBGE, 2010, p. 8). 
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 

2010),"Foram encontradas 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 

etnias diferentes". 

 

No período colonial, houve muita discussão sobre a origem dos índios: uns 

acreditavam que eram descendentes das tribos perdidas de Israel, outros duvidavam 

até que fossem humanos. Hoje já se conhece mais sobre as origens do povoamento 

da América: supõe-se que os povos ameríndios foram provenientes da Ásia, entre 14 

mil e 12 mil anos atrás. Teriam chegado por via terrestre através de um 

subcontinente chamado Beríngia, localizado na região do estreito de Bering, no 

extremo norte da Ásia. (IBGE. 2019. s/n). 

 

Conforme dados doCenso Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817.963 

indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as zonas urbanas 

brasileiras. 

 

Tabela 1. Dados demográficos da população indígena no Brasil 

 

Fonte: Azevedo, Marta Maria. 2013 

 

 

De acordo com esses dados houve um aumento da proporção de indígenas 

urbanizados, segundo resultados preliminares do Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 

2010, é de 817.963 indígenas, dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180 habitam as 

zonas urbanas brasileiras.  
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Quanto à cultura e as relações sociais indígenas podemos destacar que, a divisão 

social dos mesmos é constituída da seguinte forma: as responsabilidades domésticas, plantio, 

colheita e cuidar das crianças pertencem às mulheres, enquanto que os homens realizam a 

tarefa mais pesada, como atividades voltadas para a caça, guerra, pesca e derrubada das 

árvores. 

Além dos costumes indígenas, é bom saber que, eles se alimentam exclusivamente, 

do que retiram na natureza (peixes, frutos etc ). Saem para caçar em pequenos e 

grandes grupos e já na fase infantil acompanham os adultos para aprenderem a 

caçar. Tomam banho várias vezes ao dia nos riachos, lagos e rios, cerimônias e 

rituais fazem parte de seus costumes, tendo a dança e músicas como itens 

importantes, bem como pinturas pelo corpo, produzem objetos de arte como potes, 

vasos, colares, máscaras e adereços. (ARTESANATO INDÍGENA. 2018 s/n). 

 

Cada grupo indígena possui rituais religiosos próprios relacionados à vida, a natureza 

ou mesmo a morte, com danças e pinturas corporais que caracterizam cada tribo, seus 

conhecimentos são transmitidos através de um líder espiritual, também conhecido como 

curandeiro neste contexto, torna-se relevante diferenciar os mitos dos rituais. 

 

Os mitos podem ser definidos como narrativas orais que contêm verdades 

consideradas fundamentais para um povo (ou grupo social). São histórias que 

contam como as coisas chegaram a ser o que são e como as divindades, os homens, 

os animais e as plantas se diferenciaram. Já os rituais fazem o caminho inverso: 

contam ou recriam o mito, promovendo a interação de divindades, homens, animais 

e plantas. As populações indígenas acreditam que essa interação é indispensável. Por 

isso, a maioria dos rituais indígenas é uma celebração das diferenças. Tanto as 

diferenças entre todos os seres do universo (divindades, homens, animais e plantas) 

como as específicas entre nós, seres humanos. Para os índios, sem essas diferenças, 

não haveria nem troca nem cooperação. Elas são celebradas por meio do 

oferecimento de comida e bebida, e, às vezes, de cantos e objetos (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. 2012.). 

 

Alguns grupos indígenas acreditam na vida após a morte, nos espíritos de seus 

antepassados e tem como prática enterrar os mortos em vasos de cerâmica (Igaçabas), tendo 

ao lado do cadáver alguns objetos pessoais. Os mortos eram pranteados conforme sua posição 

dentro da aldeia, podendo ser velado apenas por sua família, pela taba ou por toda a tribo.  

 

As crenças religiosas e superstições tinham um importante papel dentro da cultura 

indígena.Fetichistas, os indígenas temiam ao mesmo tempo um bom Deus – Tupã – 

e um espírito maligno, tenebroso, vingativo – Anhangá, ao sul e Jurupari, ao 

norte.Algumas tribos pareciam evoluir para a astrolatria, embora não possuíssem 

templos, e adoravam o Sol (Guaraci – mãe dos viventes) e a Lua (Jaci – nossa mãe). 

(AlVES. 2019). 
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Dentre suas contribuições podemos destacar o hábito de andarmos descalço, o uso de 

canoas e redes, dentre várias práticas culturais 

 

A influência indígena na cultura brasileira passa por vários espaços, desde os nomes 

próprios como Jacira, Ubiratan, Tainá ou Jandira, até em relação a alimentos 

comuns como a mandioca, a tapioca ou o pirão. Na medicina e no trato das ervas 

medicinais, a influência indígena também se faz presente. Um grande exemplo disso 

é a utilização da alfavaca para tratar problemas e infecções no trato urinário. No 

artesanato, a influência indígena  se faz ainda mais aparente, seja pelos cestos 

trançados vendido nos centros das cidades, nas bolsas trançadas, nos chapéus, entre 

outros. (CELI. 2018 p.04). 

 

Na culinária brasileira estão presentes também a utilização da mandioca, em forma 

de farinha, beiju e polvilho, pratos derivados da caça e pesca (carne socada no pilão, 

picadinho de jacaré), e uma variedade de alimentos conhecidos em nosso dia a dia (Cupuaçu, 

caju, buriti, açaí, pó de guaraná, bacuri, abacaxi, amendoim, milho etc.).  

Estando presentes em nomes de cidades como Ituiutaba (de origem Tupi/Aldeia do 

lamaçal do rio), Itumbiara (Tupi-Guarani/Caminho da cachoeira), Amapá (Tupi/Lugar de 

chuva), Tocantins (Tupi-Guarani/Bico de Tucano) etc. 

Algumas plantas utilizadas na medicina tradicional fazem parte da tradição indígena 

dentre elas: óleo de copaíba, Catuaba, fava de sucupira dentre outras. 

 

Até os anos 70, podemos identificar um projeto claro, explicito e pragmático que 

norteou a Educação Indígena no Brasil: catequese e socialização para a assimilação 

dos índios na sociedade brasileira, já que a tradição indigenista se pautava no 

estímulo a formas sociais e econômicas que geravam dependência e subordinação da 

terra e do trabalho indígena em uma lógica de acumulação. O lema era integrar, 

civilizar o índio, concebido como um estrato social submetido a uma condição 

étnica inferior, quando vistos nos moldes da cultura ocidental cristã. Isto confirma 

quando os órgãos oficiais de tutela – O Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e depois a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – estabeleceram convênios com instituições 

religiosas de diferentes credos, para que elas se incumbissem de implantar o trabalho 

escolar dentro das aldeias. (KAHN.1994. p, 06). 

 

Foi a partir de 1980 que houve um marco nos movimentos indígenas organizados no 

Brasil, motivados pelas organizações de apoio ao índio para a conquista de seus direitos 

formais, garantidos em lei, via constituição, uma vez que surgiram leis que se preocupavam 
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em evitar a destruição física e cultural destes povos, e neste momento os índios demonstram 

interesse em aprender a leitura e a escrita da terra onde vivem, ou seja, o português. 

 

Na área dos etnoconhecimentos, as universidades brasileiras, aliadas a ação de 

organizações não-governamentais, têm tentado formular e viabilizar uma política 

nacional de Educação Indígena cujos princípios básicos são: 1) A vinculação e 

reconhecimento das escolas indígenas no Sistema Nacional de Educação. 2) O uso 

das línguas maternas e incorporação dos processos próprios de aprendizagem como 

base de implantação da escola formal. 3) O desenvolvimento de programas, 

currículos e materiais didáticos específicos e diferenciados para as escolas indígenas 

e 4) Preparação de recursos humanos especializados para a formação de professores 

indígenas. (FRANCHETTO 1994, p. 08). 

 

O Governo Federal reconhecendo a pluralidade sóciocultural de nosso país aprovou a 

Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003, bem como a Lei 11.645 de 20 de janeiro de 2008, ambas 

complementando a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabeleceu as diretrizes e bases 

da educação nacional.  

No parágrafo 1º do Art. 26-A da Lei nº 11.645, de 08 de março de 2008 encontramos 

a seguinte redação: O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o 

índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil.  

 

Agora a cultura desses dois grupos étnicos não só resgata a contribuição na 

formação da sociedade nacional, mas reconhecidamente, caracteriza a formação da 

população brasileira dando uma nova coloração a identidade nacional. Trazendo 

novas visões a respeito ao ensino da educação inclusiva e o combate ao preconceito 

racial e a influência etnocentrista e eurocentrista.  (PESSÔA. 2010, p. 416). 

 

 

A legislação não é suficiente para garantir a inclusão indígena nos espaços escolares, 

faltam ações, participação e compromisso dos órgãos púbicos voltadas para as mesmas, não 

só no que se refere aos conteúdos escolares e materiais didáticos e paradidáticos como 

também na capacitação docente para esse fim. 
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De uma forma geral, as pesquisas nesse campo vêm informar que comunidades 

indígenas estão conduzindo sua escolarização por caminhos que podem ser definidos 

como síntese de elementos não indígenas, como a idéia de escola, com elementos 

próprios das comunidades indígenas, como suas formas peculiares de 

relacionamento intergeracional, de obtenção de alimentos e de comunicação.A busca 

por se aproximar das opiniões que os indígenas tinham de suas experiências 

escolares jogou luz às explicações nativas sobre o significado da escola e de 

processos de letramento. (Abbonizioe Ghanem , 2016). 

 
 

Conforme Bicalho et. Al (2018) A reflexão sobre as representações indígenas 

reproduzidas nas escolas, mais que importante, é necessária. Uma vez que o espaço escolar 

pode se configurar como lócus de reprodução social. 

Destaca ainda que a escola possa assumir como tarefa principal a formação e o 

respeito para com as diferenças étnicas, de gênero, classes sociais e de outros grupos 

historicamente subalternizados. 

Apesar dos esforços governamentais e das leis de proteção as comunidades indígenas 

enfrentam diversos problemas, tais como: Invasões de seus territórios, degradação ambiental, 

exploração sexual, aliciamento, uso de drogas, exploração de trabalho, podendo ser 

encontrados uma grande concentração dos mesmos nas cidades. 

 

        Gráfico 1: Distribuição da população indígena no Brasil. 

 
        Fonte: IBGE 2010. 

 
  

Segundo dados do censo do IBGE realizado em 2010, "A população brasileira soma 

190.755.799 milhões de pessoas. Ainda segundo o censo, 817.963 mil são indígenas, 

representando 305 diferentes etnias. Foram registradas no país 274 línguas indígenas". 
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Apesar da constituição de 1988 estabelecermos relações de proteção aos direitos 

indígenas, e exigir uma reformulação em seus mecanismos de ações, ficou delimitado o prazo 

de cinco anos para todas as terras indígenas. 

  
Porém, a demora na regulamentação do texto constitucional e na efetivação das 

imprescindíveis mudanças não permitiu o cumprimento do prazo supracitado, mas 

continua permitindo e facilitando a permanência da antiga política e, em muitos 

casos, da visão do início do século XX Em seus mais de 40 anos de existência, a 

Funai foi objeto de diversas iniciativas de reforma administrativa que foram 

limitadas pela falta de estabilidade institucional e pela insuficiente decisão política 

de promover as mudanças necessárias em atenção aos preceitos da Constituição e da 

base legal vigente. Em pleno início do Século XXI, os desafios existentes não 

somente estão centrados nessa tarefa, mas incluem a necessidade de ajustar a 

estrutura do Estado para a abordagem da temática indígena ao contexto social, 

político e econômico atual. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA. 2016 p. 35) 

 

Esses desafios exigem da FUNAI, estratégias que possa cumprir com as suas 

atribuições e atender melhor às necessidades e aspirações das populações indígenas. 

Para dar conta desses novos desafios, o Governo Federal deu início a uma ampla 

reformulação da política indigenista com a reestruturação da FUNAI, a criação da Comissão 

Nacional de Política Indigenista – CNPI e dos Comitês Regionais paritários, espaços políticos 

estratégicos do protagonismo dos indígenas junto ao governo. 

 

Acerca da educação voltada para os povos indígenas: Lei nº 9394/1996, Lei nº 

10172/2001, Decreto nº 26/91, Portaria Interministerial MJ/MEC nº 559/91, Lei 

10558/2002, Lei nº 11096/2005, Decreto nº 7778/2012: essas legislações 

estabelecem que a FUNAI não possui competência direta para execução de políticas 

públicas de educação escolar e superior indígenas, cabendo ao Ministério da 

Educação e às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA. 2012. P.25) 

 

 

Conforme a Fundação Nacional do índio houve um agravamento da criminalidade e 

de outras violências afetando os povos indígenas no Brasil,uma das causas é o acesso às áreas 

indígenas por terceiros em virtude da proximidade de suas terras aos centros urbanos e/ou das 

faixas de fronteira do país, do incremento das malhas rodoviárias e hidroviárias e, sobretudo, 

em razão da insuficiência de ações de promoção social e de proteção territorial e segurança 

pública dos mesmos. 

No dia 01 de janeiro de 2019, foi assinada uma medida provisória pelo presidente 

Jair Bolsonário delegando ao Ministério da Agricultura a tarefa de identificar e demarcar 
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terras indígenas no país. De acordo com a FUNAI, existem 128 processos de demarcação em 

andamento envolvendo terras que abrigam mais de 120.000 indígenas de diversas etnias. 

 Até então, a FUNAI era a responsável por receber as demandas das etnias e realizar 

os estudos antropológicos e geográficos que fundamentam a identificação e a delimitação do 

território tradicional. 

Dessa forma, algumas comunidades indígenas serão novamente prejudicadas e 

agredidas em seus direitos uma vez que, o Ministério da Agricultura é presidido pela líder 

ruralista Tereza Cristina, Deputada Federal do Mato Grosso do Sul. 

 

CONCLUSÃO 

 

São diversas as discussões e análises a respeito dos direitos indígenas no Brasil, e no 

decorrer desta pesquisa, ficou claro, a riqueza étnica e cultural que foram agregadas a 

sociedade brasileira, em espaços distintos, podendo ser encontradas desde nomes próprios 

como Jacira, Ubiratan, Tainá ou Jandira, até em relação a alimentos comuns como a 

mandioca, a tapioca ou o pirão. 

Na medicina e no trato das ervas medicinais, a influência indígena também se faz 

presente, grande exemplo disso é a utilização da alfavaca para tratar problemas e infecções no 

trato urinário, arruda para dores de cabeça e cólicas, babosa para gripes, inflamações e 

queimaduras, óleo de copaíba, Catuaba, fava de sucupira dentre outras. 

No artesanato, a influência indígena  se faz ainda mais aparente, seja pelos cestos e 

bolsas trançadas vendidas nos centros das cidades, nos chapéus, cerâmicas, adereços etc. 

Na culinária brasileira a utilização da mandioca, em forma de farinha, beiju e 

polvilho, pratos derivados da caça e pesca (carne socada no pilão, picadinho de jacaré), e uma 

variedade de alimentos conhecidas em nosso dia a dia (Cupuaçu, caju, buriti, açaí, pó de 

guaraná, bacuri, abacaxi, amendoim, milho etc.).  Dentre suas contribuições podemos destacar 

também o hábito de andarmos descalço, o uso de canoas e redes, dentre outras práticas 

culturais. 

Durante o processo de colonização do Brasil muito se perdeu da cultura e das 

tradições indígenas, uma vez considerados bárbaros ou pagãos, foram submetidos à 

escravidão posteriormente a catequização, devido à resistência dos mesmos, várias tribos 
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foram dizimadas, e de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE, 2010), foram encontradas apenas 274 línguas indígenas faladas por indivíduos 

pertencentes a 305 etnias diferentes. 

No dia 05 de dezembro de 1967, foi criada pelo Ministério da Justiça, a Fundação 

Nacional do Índio, dentre suas diretrizes estavam proteger e promover os direitos dos povos 

indígenas do Brasil e a estabelecer ações de conservação e recuperação do meio ambiente nas 

terras indígenas, além de atuar no controle de possíveis impactos ambientais decorrentes de 

interferências externas ás terras indígenas. 

Posteriormente o governo Federal reconhecendo a pluralidade sócio cultural de nosso 

país aprovou a Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003, bem como a Lei 11.645 de 20 de janeiro 

de 2008, ambas complementando a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996 que estabeleceu as 

diretrizes e bases da educação nacional, que incluía no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática: História e cultura afro-brasileira e indígena. 

Apesar dos respaldos da lei existem fatores que impedem sua efetivação dentre eles 

estão a falta de materiais didáticos e paradidáticos apropriados e de formação docente 

adequada, acrescenta-se ainda, o fato de que algumas instituições não estão isentas de 

concepções preconceituosas referentes aos indígenas e negros. 

A partir de 1980, houve um marco nos movimentos indígenas organizados no Brasil, 

motivados pelas organizações de apoio ao índio para a conquista de seus direitos, garantidos 

em lei, a FUNAI declarou recentemente haver 128 processos de demarcação de terras 

indígenas em andamento, envolvendo 120.000 indígenas de diversas etnias. 

Com a assinatura da medida provisória no dia 01 de janeiro de 2019, pelo então 

presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Agricultura tornou-se responsável pela 

identificação, delimitação e demarcação de terras indígenas, tirando da FUNAI esta atividade. 

É importante reiterar que os povos indígenas ocupavam tradicionalmente  os 

territórios antes da existência e do reconhecimento constitucional, devendo assim, ser 

considerados como direitos naturais, mais uma vez, precisam lutar para garantir sua 

sobrevivência e sua identidade. 

Diante das considerações acima destacadas, fica clara a importância das 

contribuições indígenas na formação da sociedade brasileira, e apesar das leis, ainda falta 

muito para que seus direitos sejam reconhecidos. 
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