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A Coordenação da CAI 2019-2020 

 



1. Reflexão geral 

 

A gestão da CAI 2019-2020 coincidiu com os dois primeiros anos da 

administração Bolsonaro e com suas políticas, decisões e atuação em 

relação aos povos indígenas e seus territórios. Em 2020, a uma 

administração explicitamente anti-indígena tivemos a ocorrência da 

pandemia da COVID-19, que chegou ao país e se expandiu pelo 

território e alcançou famílias e comunidades indígenas vivendo em 

contextos urbanos e em regiões afastadas e relativamente isoladas. 

Em relação aos denominados grupos indígenas isolados, ainda se sabe 

pouco ou até se algum desses grupos foi alcançado pela pandemia e 

quais foram os seus efeitos. Há notícias de que missionários 

evangélicos fundamentalistas, com beneplácito da direção da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), contataram ou tentaram fazer contato com 

alguns desses grupos na Amazônia brasileira. Se conseguiram e que 

efeitos teriam gerado é algo para ser averiguado.1 Enfim, o ano de 

2020 se encerra com mais de 43.500 casos confirmados de indígenas 

contaminados com o vírus SARS-CoV-2. Desses, mais de 900 foram a 

óbito. E há um número de pessoas (talvez dezena de milhares, o 

número exato ainda não é sabido) com sequelas com diferentes graus 

de gravidade.2 

O direito das populações indígenas à terra e ao território (e aos 

recursos naturais aí existente) foi um dos principais alvos do governo 

nestes dois anos. Isso atendendo aos interesses agroextrativistas e 

minerários, setores importantes da sua base de sustentação política e 

econômica, inclusive no Congresso Nacional. Desde que assumiu o 

governo em janeiro de 2019, e mesmo antes, a administração 

Bolsonaro tentou de diferentes formas influir no processo de 

 
1 Ver nota do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato 

(OPI), disponível em: https://apiboficial.org/2020/08/17/nota-do-opi-sobre-situacao-de-contato-com-

indios-isolados-no-acre/  
2 A lista de notas que anexamos ao final dá uma ideia das questões trabalhadas ao longo dos dois anos. 

Em relação a incidência na COVID-19 na população indígena ver https://covid19.socioambiental.org/, com 

dados atualizados diariamente. 

https://apiboficial.org/2020/08/17/nota-do-opi-sobre-situacao-de-contato-com-indios-isolados-no-acre/
https://apiboficial.org/2020/08/17/nota-do-opi-sobre-situacao-de-contato-com-indios-isolados-no-acre/
https://covid19.socioambiental.org/
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delimitação e reconhecimento das denominadas Terras Indígenas. A 

começar pela tentativa de transferir a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) ou, ao menos, de algumas das suas atribuições 

(regulamentação fundiária e licenciamento ambiental), para outros 

ministérios que não o Ministério da Justiça. Foi necessária uma ampla 

mobilização social e uma forte incidência política junto ao Congresso 

Nacional (CN) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar tal feito. 

Isso, todavia, não impediu que ocorresse da parte da FUNAI a 

paralização do processo de delimitação, demarcação e homologação de 

Terras Indígenas em 2019 e 2020. Como foi ameaçado por Jair 

Bolsonaro, em diversas ocasiões, durante sua campanha eleitoral, nem 

um único metro quadrado foi demarcado aos povos indígenas no 

período. Além disso, persiste o risco da implantação do ano de 1988 

como “marco temporal” no estabelecimento do direito à terra e dos 

limites da Terra Indígena; tema, apesar de ser inconstitucional, ainda 

na pauta de julgamento e deliberação do STF em 2021. 

Outras duas iniciativas do governo federal lançadas no período 

2019-2020 que seguem vigendo e tramitando, e que necessitam de 

atenção redobrada no próximo período:  

a) Projeto de Lei 191/2020 de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as condições específicas para a realização da pesquisa 

e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e para o 

aproveitamento de recursos hídricos para geração de energia 

elétrica em Terras Indígenas, institui a indenização pela restrição 

do usufruto de terras indígenas, e autoriza outras atividades 

como turismo, plantio de Organismos Geneticamente 

Modificados (OGMs) etc. nas Terras Indígenas.3  

 
3 Mais informações, ver a nota da ABA indicada no Anexo 1.  Nota de repúdio de organizações indígenas, 

indigenistas, socioambientais e de defesa de direitos humanos contra o Projeto de Lei nº 191/20 em: 

https://apiboficial.org/2020/02/12/nota-de-repudio-contra-o-projeto-de-lei-no-19120-que-regulamenta-

exploracao-de-bens-naturais-nas-terras-indigenas/.   

https://apiboficial.org/2020/02/12/nota-de-repudio-contra-o-projeto-de-lei-no-19120-que-regulamenta-exploracao-de-bens-naturais-nas-terras-indigenas/
https://apiboficial.org/2020/02/12/nota-de-repudio-contra-o-projeto-de-lei-no-19120-que-regulamenta-exploracao-de-bens-naturais-nas-terras-indigenas/
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b) Instrução Normativa da FUNAI Nº 9 de 16 de abril de 2020, que 

“disciplina” o requerimento, análise e emissão da Declaração de 

Reconhecimento de Limites de Terras Indígenas em relação a 

imóveis privados. A IN leva em consideração somente Terras já 

homologadas, abrindo a possibilidade da regularização para 

terceiros, inclusive sua comercialização e a reivindicação de 

indenização etc., de porções de terras tradicionais indígenas que 

ainda não chegaram a este estágio de reconhecimento jurídico e 

administrativo. Isso mesmo em relação às TIs já delimitadas pela 

própria FUNAI, mas pendentes de homologação.4 Um mês após 

a edição da IN, foram emitidas pelo órgão indigenista 72 novas 

declarações.5 

c) Apesar de ainda não normatizada na dimensão jurídica6 (no caso, 

projeto de emenda constitucional), no último mês do ano 

tomamos ciência de denúncias enviadas por lideranças de dois 

grupos indígenas – principalmente dos Xavante, mas também 

dos Xerente – sobre a pressão de coordenações regionais da 

FUNAI em parceria com governos estaduais para a implantação 

informal das famigeradas parcerias agrícolas em terras 

indígenas7. Curiosamente, trata-se dos dois grupos indígenas 

que durante o final do regime militar tiveram projetos de 

agricultura mecanizada (arroz) implantados em suas terras 

então já regularizadas e que ainda hoje sofrem os efeitos das 

 
4 Mais informações, ver a nota da ABA indicada no Anexo 1. Também a nota técnica da Indigenistas 

Associados (INA), associação de servidores da Funai (https://apiboficial.org/2020/04/28/nota-tecnica-a-

instrucao-normativa-da-funai-no-092020-e-a-gestao-de-interesses-em-torno-da-posse-de-terras-

publicas/); e a nota de Juliana de Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental 

(https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-ppds/funai-edita-medida-que-permite-ocupacao-e-

ate-venda-de-areas-em-237-terras-indigenas).  
5 Ver https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-irregular-

em-terras-indigenas-na-amazonia/  
6 https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-permissao-para-
arrendamento-de-terras-indigenas-pec-187-sera-votada-so-na-terca-
278?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKLBWsPNUetJr2F-etc0aE6GOJAxdbhEcrg1-
c9zywAqm41jkimySMaAreREALw_wcB  
7 Ver: 
http://www.aguaboanews.com.br/noticias/exibir.asp?id=25652&fbclid=IwAR2UT9oFlCWRPj-
xx3KT9Bjqe2POWNUvs451fksPdidEGJuJ2g5UUttccTw  

https://apiboficial.org/2020/04/28/nota-tecnica-a-instrucao-normativa-da-funai-no-092020-e-a-gestao-de-interesses-em-torno-da-posse-de-terras-publicas/
https://apiboficial.org/2020/04/28/nota-tecnica-a-instrucao-normativa-da-funai-no-092020-e-a-gestao-de-interesses-em-torno-da-posse-de-terras-publicas/
https://apiboficial.org/2020/04/28/nota-tecnica-a-instrucao-normativa-da-funai-no-092020-e-a-gestao-de-interesses-em-torno-da-posse-de-terras-publicas/
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-ppds/funai-edita-medida-que-permite-ocupacao-e-ate-venda-de-areas-em-237-terras-indigenas
https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-ppds/funai-edita-medida-que-permite-ocupacao-e-ate-venda-de-areas-em-237-terras-indigenas
https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/
https://apublica.org/2020/05/com-bolsonaro-fazendas-foram-certificadas-de-maneira-irregular-em-terras-indigenas-na-amazonia/
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-permissao-para-arrendamento-de-terras-indigenas-pec-187-sera-votada-so-na-terca-278?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKLBWsPNUetJr2F-etc0aE6GOJAxdbhEcrg1-c9zywAqm41jkimySMaAreREALw_wcB
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-permissao-para-arrendamento-de-terras-indigenas-pec-187-sera-votada-so-na-terca-278?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKLBWsPNUetJr2F-etc0aE6GOJAxdbhEcrg1-c9zywAqm41jkimySMaAreREALw_wcB
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-permissao-para-arrendamento-de-terras-indigenas-pec-187-sera-votada-so-na-terca-278?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKLBWsPNUetJr2F-etc0aE6GOJAxdbhEcrg1-c9zywAqm41jkimySMaAreREALw_wcB
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/sem-permissao-para-arrendamento-de-terras-indigenas-pec-187-sera-votada-so-na-terca-278?gclid=Cj0KCQiA3NX_BRDQARIsALA3fIKLBWsPNUetJr2F-etc0aE6GOJAxdbhEcrg1-c9zywAqm41jkimySMaAreREALw_wcB
http://www.aguaboanews.com.br/noticias/exibir.asp?id=25652&fbclid=IwAR2UT9oFlCWRPj-xx3KT9Bjqe2POWNUvs451fksPdidEGJuJ2g5UUttccTw
http://www.aguaboanews.com.br/noticias/exibir.asp?id=25652&fbclid=IwAR2UT9oFlCWRPj-xx3KT9Bjqe2POWNUvs451fksPdidEGJuJ2g5UUttccTw
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mudanças tanto pela degradação dos ecossistemas nativos do 

cerrado em que vivem, como em suas dietas tradicionais8.            

Também houve tentativas políticas e administrativas do governo 

federal de fragilizar e até desmontar o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena do Sistema Único de Saúde (SASI-SUS). A realização da 

Conferência Nacional de Saúde Indígena, marcada para ser realizada 

em 2019, foi inviabilizada pelo Ministério da Saúde e jogada para um 

futuro incerto com o advento da pandemia. Os mecanismos de 

transparência e controle social indígena foram desativados em níveis 

distrital e central. As fragilidades do Subsistema e o desinteresse do 

governo de enfrentá-las, implementando e investindo no seu 

fortalecimento, com a pandemia se mostraram evidentes. Novamente 

é no Congresso Nacional e no STF, em resposta à mobilização e a 

pressão dos movimentos sociais e de direitos humanos, onde um 

contraponto se fez, mas com limitado poder de influir nas práticas e na 

obtenção de resultados práticos para a população beneficiária.9  

Em 8 de julho passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF) Luís Roberto Barroso deferiu parcialmente medida cautelar à 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709. A 

arguição foi protocolada no STF pela Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil (APIB), em conjunto com seis partidos políticos com assento 

no Congresso Nacional. A medida cautelar se baseou no direito 

assegurado aos indígenas pela Constituição Federal de 1988 e pela 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é 

norma interna no Brasil. A decisão cautelar determina que a União, 

entre outras coisas: a) crie barreiras sanitárias para evitar que a 

pandemia chegue até os indígenas em isolamento voluntário e de 

contato recente; b) contenha as invasões e proceda a retirada de 

dezenas de milhares de invasoras das terras indígenas; c) crie 

 
8 https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CENARGEN/24713/1/bp059.pdf  
9 Mais informações, ver a nota da ABA indicada no Anexo 1.  

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CENARGEN/24713/1/bp059.pdf


8 
 

condições para que todos os indígenas que vivem nas Terras Indígenas, 

estejam elas homologadas ou não, tenham acesso ao Subsistema de 

Atenção à Saúde Indígena do Sistema Único de Saúde, e que na falta 

de disponibilidade do SUS geral, os que vivem fora desses territórios 

devem ser atendidos pelo Subsistema; e) elabore e implemente um 

plano pormenorizado e concreto de enfrentamento da COVID-19 para 

os Povos Indígenas brasileiros, com a participação dos povos, 

comunidades e organizações indígenas. O ano de 2020 chegou ao final 

e o governo federal muito pouco fez de concreto para atender ao 

decidido pelo STF, e as três versões de plano de enfrentamento da 

COVID-19 encaminhadas ao STF foram rejeitadas devido as suas 

evidentes fragilidades no que diz respeito ao cumprimento das 

demandas indígenas referendadas pelo próprio STF.   

No Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos 

Direitos Indígenas protagonizou a elaboração do Projeto de Lei Nº 

1.142 aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e, 

posteriormente, sancionado como Lei Nº 14.021 em 7 de julho de 2020 

pela Presidência da República com vetos, que foram na sequência 

parcialmente derrubados pelos parlamentares. Na ementa da Lei nº 

14.021/2020 lê-se que ela “Dispõe sobre medidas de proteção social 

para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos 

territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à 

Covid-19 nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às 

comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais 

povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e 

altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar 

aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de 

calamidade pública”. 

Foi na mobilização, nas ações e no comportamento das próprias 

comunidades locais onde residiu a principal base de resistência e 

relativa proteção da saúde local da população. A FUNAI, já controlada 
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pelo “indigenismo bolsonarista”, atuava inclusive contra a auto-

organização das comunidades locais e ao estabelecimento por elas de 

barreiras sanitárias nas principais vias de acesso aos seus territórios e 

comunidades locais10. 

Uma parte importante da população indígena, cerca de 40%, vive 

em contextos urbanos e em suas periferias, em sua grande maioria em 

condições precárias. Essa foi exposta a condição de enfrentar as 

desigualdades e o racismo geradas pelo colonialismo e pelo modelo 

capitalista de produção e relações sociais dominação associadas. Em 

nível local, no contexto da pandemia da COVID-19, não foram poucas 

as situação em que lhes foi negado nas unidades de saúde o direito de 

se identificarem, e serem registrados em prontuários de saúde, como 

pertencentes a determinado povo (ou etnia, ou cor, ou raça) indígena. 

De outro lado, a Secretaria Especial de Saúde Indígena Sesai 

(SESAI/Ministério da Saúde) alegava que o SASI-SUS não dispunha de 

instrumentos legais para prestar atendimento aos indígenas em áreas 

urbanas. Além de gerar subnotificações, isso deixou a população à 

própria sorte. Felizmente algumas contaram com a solidariedade de 

pessoas e organizações sociais. Este cenário pode se repetir para 

população indígena urbana no acesso as vacinas contra a covid 19. É 

importante acompanhar. 

As políticas de educação escolar, inclusive em nível superior 

também foram afetadas. Minguaram os recursos financeiros e a gestão 

da política adquiriu um status bem subordinado dentro da estrutura e 

das decisões políticas e estratégicas do Ministério da Educação. 

O desmonte das políticas de proteção aos povos indígenas; de 

educação escolar; de atenção à saúde; de gestão territorial e 

ambiental; de demarcação e proteção territorial etc. tiveram início 

antes do início da Pandemia. O histórico das notas da CAI, algumas 

 
10 Ver o relatório da APIB https://bit.ly/lancamentoNossaLuta 
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conjuntamente com o Grupo Temático Saúde Indígena da ABRASCO, 

outras elaboradas e assinadas com Comitês da ABA, dá uma ideia, em 

boa medida, do desmonte em 2019-2020 das já fragilizadas estruturas 

de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas na esfera 

governamental. Importante destacar ainda que se em governos 

anteriores já era bastante problemático implementar na prática as 

premissas presentes na Convenção 169 sobre a Consulta Livre, Prévia 

e Informada para Povos Tribais, sob o Governo Bolsonaro a 

possibilidade de implementação dos protocolos de consulta 

praticamente desapareceu junto com o fechamento dos poucos 

espaços de interlocução existentes anteriormente. Aparentemente, e 

de maneira confusa, o próprio decreto de ratificação da Convenção de 

2002 (legislativo) e 2004 (executivo) sofreram alterações11.              

Nesta conjuntura a Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) se 

associou a várias iniciativas desenvolvidas pela Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (APIB), com reuniões quase que semanais e apoio 

técnico para iniciativas da organização indígena. Por exemplo para o 

relatório lançado pela APIB no final de 2020, que tratou da COVID-19 

entre a população indígena.12 Esteve presente nos Acampamentos 

Terra Livre (ATL) realizados nos dois anos, o segundo de forma remota. 

Também colaborou com a Frente Parlamentar Mista de Defesa dos 

Direitos dos Povos Indígenas, que tem na presidência a deputada 

federal Joenia Wapichana, a primeira mulher indígena a ter assento no 

Congresso Nacional brasileiro.  

A CAI também protagonizou e subsidiou a decisão da presidência da 

ABA de participar como Amicus Curiae no processo junto ao STF 

relativo ao denominado Caso Xokleng. Essa atividade envolveu o apoio 

do advogado Paulo Guimarães, da comissão de assuntos indígenas da 

OAB. Agradecemos em especial aos colegas João Pacheco, Manuela 

 
11 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5051.htm  
12 Ver https://emergenciaindigena.apiboficial.org/relatorio/  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5051.htm
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/relatorio/
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Carneiro da Cunha e Deborah Duprat, que deram inestimável 

colaboração participando de reuniões e fazendo a leitura da 

manifestação da ABA ao STF.13 

Atendemos várias demandas de associados da ABA, como também 

respondemos às demandas de manifestação do Ministério Público 

Federal, e de juízes e procuradores nos estados relativas à direitos 

indígenas em questões específicas: indicação de especialistas 

antropólogos, manifestação sobre a intenção da FUNAI de criar um 

curso de formação de “especialistas em antropologia”, manifestação 

sobre pseudolaudos elaborados sem atender aos requisitos básicos de 

um trabalho científico14 etc.   

Ainda neste final de gestão realizamos uma reunião entre a 

coordenação da CAI e Comitê de Laudos para uma primeira discussão 

sobre a Resolução nº 287 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

referente a situação de pessoas indígenas em conflito com a lei. Disso 

deverá ser ainda concluído um encaminhamento que visa uma 

aproximação entre a ABA e o CNJ. O ofício foi encaminhado na semana 

do dia 04 de janeiro e merecerá atenção na próxima gestão. 

 

2. Eventos significativos 

 Destacamos aqui alguns dos eventos: 

• Reunião em Brasília, em abril de 2019, entre xs cordenadorxs da 

CAI e do Comitê de Laudos e a presidenta da ABA junto com o 

Coordenador da 6ª Camara do MPF, com a pauta de a) discutir as 

características da resolução aprovada pelo Conselho Diretor da ABA 

sobre as modalidades de indicação de sócixs para a realização de 

pericias antropológicas em processos judiciais; b) Incentivar a 

renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre a ABA e o MPF. 

 
13 Ver anexo 2 
14 Ver “Protocolo de Brasília. Laudos antropológicos: Condições para o exercício de um trabalho científico” 

em: http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/82_00121696.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/82_00121696.pdf
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A partir dessa data, junto com o Comitê de Laudos Antropológicos, 

a CAI tem acompanhado esse processo de renovação do Acordo, 

cuja firma e publicação no Diário Oficial da União ocorreu em junho 

de 2020. 

• Organização de reunião que deveria ter ocorrido em maio de 2020 

em Brasília, com a pauta de discutir a situação dxs profissionais em 

antropologia na atual conjuntura política, atividade promovida junto 

com o Comitê de Laudos e do Comitê de Inserção Profissional. Em 

decorrência dos efeitos da pandemia, tal encontro foi adiado para 

uma data a ser ainda determinada.  

• Participação, em Julho de 2019, na 71ª Reunião da SBPC, em 

atividade promovida pela ABA no âmbito da programação da SBPC 

Afro e Indígena, integrando a Mesa-Redonda “Violência e 

desterritorialização: indígenas, quilombolas, agricultores familiares 

e o crescimento de tensões sociais no campo brasileiro”: 

Coordenador: Sérgio Luís Carrara (UERJ); Palestrantes: Thereza 

Cristina Cardoso Menezes (UFRRJ) e Fabio Mura (UFPB) 

 

• Participação em 2019 e 2020, a pedido da presidente da ABA da 

construção da Plataforma do Ministério Público Federal junto ao 

Comitê de Povos e Comunidades Tradicionais (iniciado por Elaine 

Moreira e em seguida assumido pelo Professor Stephen Baines). 

 

 

• ABA na Marcha Virtual pela Ciência da SBPC, em 2020. Realização 

da mesa intitulada “Educação, saúde e democracia: povos e 

populações indígenas em seus territórios e nas cidades”, com 

exposições dos colegas Alfredo Wagner Berno de Almeida (Nova 

Cartografia Social da Amazônia, UEMA), Ana Lucia Pontes 

(coordenadora GT Saúde Indígena da Abrasco, Fiocruz), Antonio 

Carlos de Souza Lima (Museu Nacional/UFRJ), Joziléia Daniza Jagso 
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Kaingang (Coord. pedagógica da Licenciatura Intercultural 

Indígena, UFSC), João Pacheco de Oliveira Filho (Museu 

Nacional/UFRJ), Sandra Caponi (Departamento de Sociologia e 

Ciência Política, UFSC); a participação de Bibia Gregori e Sérgio 

Carrara (diretoria da ABA); e moderação de Ricardo Verdum 

(CAI/ABA).15 Também foi elaborada e assinada pela ABA e SBPC 

uma carta aberta conjunta em defesa e promoção dos direitos 

territoriais e da vida dos Povos Indígenas16. 

• Simpósio Especial na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia: 

Intitulado “A situação dos direitos indígenas em tempos difíceis: 

balanço, desafios e contribuição à ação pública”, e coordenado por 

Fabio Mura (UFPB) e Ricardo Verdum (Museu Nacional / UFRJ), o 

Simpósio teve como objetivo apresentar um balanço sobre a 

situação indígena no Brasil contemporâneo, principalmente no 

tocante aos direitos territoriais, aos fluxos transfronteiriços e à 

atenção à saúde. Parte-se da constatação de que, a partir de 2019, 

a hostilidade à implementação dos direitos indígenas consagrados 

na Constituição Federal de 1988 tornou-se política explicita e formal 

do governo federal, com estratégias e ações voltadas a desmontar 

as frágeis conquistas políticas e institucionais obtidas ao longo de 

décadas. O ataque ao direito à terra tradicionalmente ocupada 

passa por tentativas não apenas de frear o processo de 

demarcações, como também descaracterizar a própria relação dos 

indígenas com seus territórios e ambientes, a ponto de a atual 

FUNAI destituir GTs de identificação e delimitação com o intuito de 

rever ou mesmo anular procedimentos administrativos. A gestão 

das fronteiras torna-se pretexto para o controle populacional, 

tratando a mobilidade, a diáspora ou os refugiados indígenas como 

sendo atentados à soberania nacional. Finalmente, o subsistema de 

 
15 Vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=eW5wj0Nt-hw  
16 Disponível em http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/em-defesa-e-promocao-dos-direitos-territoriais-e-

da-vida-dos-povos-indigenas/  

https://www.youtube.com/watch?v=eW5wj0Nt-hw
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/em-defesa-e-promocao-dos-direitos-territoriais-e-da-vida-dos-povos-indigenas/
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/em-defesa-e-promocao-dos-direitos-territoriais-e-da-vida-dos-povos-indigenas/
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atenção à saúde indígena, resultado de mais de duas décadas de 

experiências e refinamentos de políticas públicas, está ameaçado de 

ser extinto, por meio da tentativa de municipalização. É justamente 

um aprofundamento deste quadro que o presente simpósio e roda 

de conversas pretende realizar. O Simpósio se desdobro em três 

sessões, a saber: a) Direito territorial e situação fundiária: uma 

análise do panorama atual, com a participação de João Pacheco de 

Oliveira Filho (Museu Nacional/UFRJ), Estêvão Martins Palitot 

(UFPB) e como debatedor Fabio Mura (UFPB); b) Povos indígenas e 

fronteiras estatais: mobilidade, diáspora, migração e refugiados, 

com a participação de Pablo Quintero (UFRGS) e Stephen Grant 

Baines (Universidade de Brasília) e Elaine Moreira (ELA-UNB) como 

debatedora; c) Roda de Conversa: Saúde indígena em debate, com 

a participação de Ailson dos Santos (APOINME), Ana Lucia de Moura 

Pontes (Fiocruz), Esther Jean Langdon (INCT IBP/UFSC), Fernando 

da Silva Souza (UFGD) e Ricardo Verdum (Museu Nacional / UFRJ). 

• Ainda no contexto da RBA a coordenação da CAI se reuniu com o 

Comitê de Migrações e deslocamentos da ABA, para discutir a 

criação de um GT sobre a presença dos povos indígenas em 

contextos fronteiriços e nos fluxos migratórios sul-sul, o GT foi 

aprovado em assembleia e inaugura uma nova frente de trabalho e 

intersecção entre as comissões e comitês da ABA. 

• Reunião com a coordenação do Observatório dos Direitos Humanos 

dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) – No dia 

24 de outubro a coordenação da CAI se reuniu com Beatriz de 

Almeida Matos (UFPA), Clarisse Jabur e Leonardo Lenin. O OPI é 

uma iniciativa que articula uma rede de especialistas interessados 

em acompanhar a execução das políticas públicas e monitorar a 

promoção dos direitos humanos dos povos indígenas isolados e de 

recente contato no Brasil. A ideia é proporcionar informações aos 

profissionais da área, estudantes e interessados sobre a questão 
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diminuindo, assim, o grau de desconhecimento da sociedade 

brasileira sobre o assunto. Fizeram um relato das atividades que 

vem sendo desenvolvidos pelo Observatório, que inclui pesquisa e 

documentação de situações específicas, colaboração com o 

Ministério Público Federal (MPF), o Supremo Tribunal Federal (STF) 

e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), 

assessoramento a organizações indígenas e desenvolvem atividades 

em cooperação com a Coordenação das Organizações Indígenas na 

Amazônia Brasileira (Coiab) e a Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil (APIB). Desenvolvem atividades de pesquisa básica e 

aplicada. O grupo mantêm uma página na internet: 

https://povosisolados.com/. Um importante parceiro para futuras 

atividades relacionadas com os povos indígenas em isolamento e de 

recente contato no país. 

 

3. Recomendações à próxima gestão 

Relembrando que algumas destas ações exigem acompanhamento no 

tempo como o caso dos Amicus Curiae no STF, outras são situações 

que se apresentam como desafios ou ainda como propostas a serem 

construídas. 

3.1 Acompanhar e promover a aproximação da ABA e o CNJ. Entre 

os principais objetivos está a realização de atividades de 

sensibilização e qualificação de juízes, sobre questões indígenas, 

através de reuniões sistemáticas e minicursos a serem 

planejados e conduzidos junto com o Comitê de Laudos. 

3.2 Dar início ao GT composto pela CAI e o Comite de migrações e 

deslocamentos da ABA. 

3.3 Acompanhar o processo sobre a T.I. Ibirama-La Klãnõ (SC), no 

qual a ABA está como amicus curiae, e cuja repercussão geral 

diz respeito à importantíssima pauta sobre o denominado “marco 

https://povosisolados.com/
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temporal”, em diálogo com o advogado Paulo Guimarães que nos 

representa no STF. 

3.4 Acompanhar o tema da moção aprovada na RBA sobre “adoção” 

irregular de crianças indígenas. 

3.5 Seguir no diálogo com a sexta câmara do MPF. 

3.6 Usar o espaço da TVABA na promoção dos temas atuais 

relacionados aos direitos dos povos indígenas. 

3.7 Promover junto com aos Comitê de Laudos, Comitê de Inserção 

Profissional dx Antropologx, Comitê Quilombos, Comitê de 

Antropologxs Indígenas e Comitê Povos Tradicionais e Meio 

Ambiente e Grandes Projetos uma reunião para discutir a 

inserção profissional dxs antropólogos na atual conjuntura 

política, reunião esta que já havia sido planejada e que, devido 

à pandemia, acabou por ser adiada por tempo indeterminado. 

3.8 Promover a formação de um GT ABA/ABRASCO, com o intuito de 

discutir e acompanhar as políticas públicas no tocante à saúde 

indígena.  

3.9 Atenção especial ao Projeto de Lei 191, e as denúncias que nos 

chegam sobre pressões em diversas TI assediadas por projetos 

denominados “etnodesenvolvimento” que na verdade visam o 

uso da terra para monoculturas, incluindo plantio de Organismos 

Geneticamente Modificados (OGMs). 
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4. Notas, ofícios e moções produzidos em 2019-2020 

 

Data Título  Link 

23/03/2019 A ABA condena e repudia o brutal assassínio 

de um líder indígena na Costa Rica. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190326_5c9a14b95d1a

7.pdf  

28/03/2019 A ABA soma-se à APIB e à ABRASCO na 

denúncia à tentativa de desmonte do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 

por parte do ministro da saúde. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190328_5c9cd477742d

6.pdf  

28/05/2019 
Ofício 015  

Comissão de Assuntos Indígenas; seu 

Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e 
Grandes Projetos; e seu Comitê Quilombos, 

encaminham Nota Sobre o Projeto Barão do 

Rio Branco 

Anexo 3 

11/06/2019 De onde a ministra Damares tirou este 

número? Sobre a declaração da Ministra no 

dia 31/05/2019, em Buenos Aires. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190611_5cffdfc02f65b.p

df  

24/06/2019 Entre protelação e intervencionismo: os 

efeitos nefastos do autoritarismo para com o 

reconhecimento e a gestão das terras 

indígenas no Brasil. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190624_5d10da858290

e.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/files/20190626_5d138a3f3f003

.pdf (inglês) 

25/07/2019 Moção elaborada pela CAI proposta pela 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) 

e aprovada por unanimidade na Assembleia 

http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/sbpc-encaminha-mocao-
em-defesa-da-garantia-de-direitos-indigenas-nos-processos-

de-adocao-de-mato-grosso-do-sul/ 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190326_5c9a14b95d1a7.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190326_5c9a14b95d1a7.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190328_5c9cd477742d6.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190328_5c9cd477742d6.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190611_5cffdfc02f65b.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190611_5cffdfc02f65b.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190624_5d10da858290e.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190624_5d10da858290e.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190626_5d138a3f3f003.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190626_5d138a3f3f003.pdf


18 
 

Geral de Sócios da SBPC, reunida no dia 25 

de julho, por ocasião da 71ª Reunião Anual 

da SBPC, realizada na UFMS, em Campo 

Grande. 

28/07/2019 BASTA! Nota da ABA e sua Comissão de 
Assuntos Indígenas sobre o assassinato de 

uma liderança do povo indígena Wajãpi do 

Amapá por garimpeiros e a escalada de 

violência contra povos indígenas no Brasil. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190729_5d3f06dfdedae

.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/files/20190730_5d404e14e3d0

8.pdf (inglês) 

02/08/2019 Nota de repúdio às ações ilegais e violentas 

de segmentos do estado de Mato Grosso do 

Sul contra indígenas kinikinau e a 

instauração de uma “justiça” à lá faroeste. 

http://www.aba.abant.org.br/files/20190807_5d4afacd7b566

.pdf  

23/10/2019   Sobre os conflitos envolvendo os indígenas 
do Aldeamento do Cachimbo (municípios de 

Itambé e Ribeirão do Largo). 

http://www.aba.abant.org.br/files/20191028_5db6ece61328f

.pdf  

01/11/2019 A FUNAI na desconstituição dos direitos 

territoriais indígenas 

http://www.aba.abant.org.br/files/20191104_5dc062333183

5.pdf  

06/11/2019 Sobre a construção da Central Nuclear do 

Nordeste 

[Comissão de Assuntos Indígenas; seu 

Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e 

Grandes Projetos; e seu Comitê Quilombos] 

http://www.aba.abant.org.br/files/20191112_5dcac6cf5f034.

pdf  

20/12/2019 A presunção de impunidade segue seu curso: 

até quando vamos permitir? 

http://www.aba.abant.org.br/files/20191220_5dfcd501b15f5

.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/files/20190729_5d3f06dfdedae.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190729_5d3f06dfdedae.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190730_5d404e14e3d08.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190730_5d404e14e3d08.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190807_5d4afacd7b566.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20190807_5d4afacd7b566.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191028_5db6ece61328f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191028_5db6ece61328f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191104_5dc0623331835.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191104_5dc0623331835.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191112_5dcac6cf5f034.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191112_5dcac6cf5f034.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191220_5dfcd501b15f5.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20191220_5dfcd501b15f5.pdf
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03/02/2020 Nota de denúncia sobre o risco de iminente 

genocídio e etnocídio de povos indígenas 

isolados no Brasil 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200203_5e38671f789fe

.pdf  

19/02/2020   Nota sobre o Projeto de Lei (PL) Nº 191/2020 http://aba.abant.org.br/files/20200219_5e4d421e8d279.pdf  

19/02/2020 Nota do Comitê de Laudos e da Comissão de 

Assuntos Indígenas da ABA sobre 

retrocessos à vista no processo de 

regularização de terras indígenas no Brasil 

http://aba.abant.org.br/files/20200219_5e4d41fc693c0.pdf  

02/03/2020   Nota de repúdio à invasão da Terra Indígena 

Waimiri-Atroari por parte do Deputado 

Federal Jeferson Alves (PTB-RR) 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200303_5e5e6505c8b9

5.pdf  

27/04/2020   Nota da ABA e sua Comissão de Assuntos 

Indígenas sobre a construção de três 

centrais hidrelétricas no Rio das Mortes/MT 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200428_5ea886f41cb7f.

pdf  

27/04/2020 
Ofício a 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão (CCR) / Populações Indígenas e 

Comunidades Tradicionais – PGR/MPF, 
sobre, referente: Construção de três 

pequenas centrais hidrelétricas no Rio das 

Mortes/MT e seus impactos sobre terras 

indígenas Xavante e Bororo. 

Anexo 4 

30/04/2020   Nota da ABA de repúdio à Instrução 

Normativa Nº 9/2020 da FUNAI, que 

desconsidera parte maciça dos processos de 
regularização fundiária do próprio órgão 

indigenista, acentuando os riscos aos povos 

indígenas e a seus territórios no País 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200430_5eab0093b000

2.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/files/20200203_5e38671f789fe.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200203_5e38671f789fe.pdf
http://aba.abant.org.br/files/20200219_5e4d421e8d279.pdf
http://aba.abant.org.br/files/20200219_5e4d41fc693c0.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200303_5e5e6505c8b95.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200303_5e5e6505c8b95.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200428_5ea886f41cb7f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200428_5ea886f41cb7f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200430_5eab0093b0002.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200430_5eab0093b0002.pdf


20 
 

04/05/2020 Porque é imprescindível a presença de 

antropólogas e antropólogos nas ações de 

atenção à saúde indígena: uma crítica à 

perspectiva equivocada da SESAI 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200504_5eb0519d148b

2.pdf  

19/06/2020   Nota de Pesar: CAI sobre os óbitos de 

indígenas atribuídos a Covid-19 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200623_5ef2591f9fb9f.

pdf  

24/06/2020 Nota da ABA em repúdio ao PLC 17/2020 em 
tramitação na Assembleia Legislativa de 

Mato Grosso 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200629_5efa359eac11e

.pdf  

10/07/2020 Ofício 011 - Ministério Público Federal 

Procuradoria da República Polo 

Salgueiro/Ouricuri - Setor Jurídico Rua 

Arcôncio Vieira, 129, Nossa Senhora das 

Graças,  

CEP 56.000-000 - Salgueiro/PE, o qual 

solicitou esclarecimento sobre nota da CAI. 

Anexo 5 

17/08/2020 Nota sobre a “Missão de Saúde Xavante”  

[CAI e GTSI/Abrasco] 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200817_5f3ae5e4c1df7.

pdf  

25/08/2020 Alerta da ABA: Curso Lato Sensu em 

Antropologia proposto pela Funai   

[ABA e suas Comissões de Assuntos 

Indígenas, de Educação, Ciência e 
Tecnologia e seus Comitês de Laudos, de 

Quilombos, de Povos Tradicionais, Meio 

Ambiente e Grandes Projetos, e de Inserção 

Profissional] 

http://www.aba.abant.org.br/files/20200824_5f442b7b25ec3

.pdf  

http://www.aba.abant.org.br/files/20200504_5eb0519d148b2.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200504_5eb0519d148b2.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200623_5ef2591f9fb9f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200623_5ef2591f9fb9f.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200629_5efa359eac11e.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200629_5efa359eac11e.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200817_5f3ae5e4c1df7.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200817_5f3ae5e4c1df7.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200824_5f442b7b25ec3.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20200824_5f442b7b25ec3.pdf
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06/11/2020 Moção contra o desmonte das políticas de 

implementação dos direitos dos Povos 

Indígenas no Brasil. 

20201203_5fc963a7012ff.pdf (abant.org.br) 

06/11/2020 Moção de Apelo da ABA ao STF contra o 

estabelecimento de um marco temporal para 
o reconhecimento de Terras Indígenas no 

Brasil 

20201203_5fc963f23a347.pdf (abant.org.br) 

Janeiro/21 Ofício Presidência (cai e comitê de laudos) ao 

CNJ 
Anexo 6 

http://www.aba.abant.org.br/files/20201203_5fc963a7012ff.pdf
http://www.aba.abant.org.br/files/20201203_5fc963f23a347.pdf
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5. Anexos  

• Anexo 1 Acordo de Cooperação Técnica MPF 

• Anexo 2 - Manifestação da ABA - Amicus Curiae - RE 1017365 – STF 

• Anexo 3 - Ofícios nº 015 

• Anexo 4 - Ofício nº 009 

• Anexo 5 - Ofício nº 011 

• Anexo 6 – Ofício nº xxx (ver na secretaria da ABA) 

 


