
Setembro/2013

A Questão Indígena no Brasil
Lílian Nogueira Rolim 
Marcela Cerávolo Salomão 
Rafael Soares Farias

Foto: Michel Pellanders, 1987



Histórico da 
situação 
indígena no 
Brasil
Origens: pré-colombianos.
História: extermínio ou assimilação.
Atualmente: minoria com poucos direitos.

Foto: Moreira Mariz, anos 1980
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GRÁFICO 1 - POPULAÇÃO INDÍGENA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Fonte: IBGE Indígena. Há divergências entre os números publicados pelo próprio IBGE.
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Quem são os indígenas brasileiros?



Quem são os indígenas brasileiros?

“(...) aquela parcela da população brasileira que 
apresenta problemas de inadaptação à sociedade 
brasileira, motivados pela conservação de 
costumes, hábitos ou meras lealdades que a 
vinculam a uma tradição pré-colombiana. 
Ou, ainda mais amplamente: índio é todo o 
indivíduo reconhecido como membro por uma 
comunidade pré-colombiana que se identifica 
etnicamente diversa da nacional e é considerada 
indígena pela população brasileira com quem 
está em contato.”

Darcy Ribeiro, 1957



Onde estão os indígenas brasileiros?
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Fonte: IBGE 

GRÁFICO 2: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO INDÍGENA NO BRASIL



Demarcação das Terras Indígenas (TI)

✤ Explicita os limites do território tradicionalmente usado pelos povos 
indígenas;

✤ Deve ser realizada pela União (por meio da Funai);
✤ Por que demarcar?
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TIs em processo de identificação

TIs identificadas

TIs declaradas

TIs homologadas
Fonte: Instituto Socioambiental (ISA)



Onde estão os indígenas brasileiros?

Delimitação de 
Terras Indígenas

Legenda

Amazônia Legal

Área desmatada
entre 2000 e 2011

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA).
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FUNAI e a política indigenista



FUNAI e a política indigenista

Criada em 1967, junto com o Estatuto do Índio.
Dois modelos opostos de política indigenista existiam no Brasil:

X SPI
(Serviço de Proteção ao Índio,

antecessor da Funai)
Irmãos Villas-Bôas



A polêmica de Belo Monte



A polêmica de 
Belo Monte
Números e fatos

✤ Local: Volta Grande do Rio 
Xingu.

✤ Cronograma das obras:
2011 - Início das obras
2012 - Ritmo acelerado
2013 - Pico das obras
2015 - Instalação da primeira turbina
2019 - Operação em total capacidade

✤ 4 canteiros de obras



A polêmica de 
Belo Monte
Números e fatos

População da região (11 cidades):

317.000
População de Altamira:

99.075
Estimativa de pessoas atraídas:

96.000



A polêmica de 
Belo Monte
Números e fatos

Consumo de energia no Brasil (2007):

435.684 GWh/ano

Produção esperada de Belo Monte

34.000 GWh/ano

Fonte: brasil.gov.br; Aneel.



A polêmica de Belo Monte
Números e fatos

Área alagada:

503 km2

Indígenas na região:

20.000
• 28 etnias

• 2 etnias ao lado da 
  Grande Volta do Xingu

• TIs não serão alagadas

População realoacada:

2.000 famílias de Altamira
e centenas de ribeirinhos agricultores

Empresa responsável:



Visão Desenvolvimentista

✤ Essencial para o desenvolvimento do país;

✤ É a fonte mais adequada de energia elétrica para o Brasil;

✤ Energia média produzida atenderá a cerca de 18 milhões de 
residências;

✤ Significa oportunidade de emprego, renda e de melhorias na 
arrecadação dos municípios da região.



Visão Desenvolvimentista

✤ Brasil é o 10º maior consumidor mundial de energia elétrica.

✤ De 2001 a 2012, o consumo cresceu 38%, acima da média mundial.

✤ A necessidade por maior oferta energética mostra-se, portanto, 
urgente.



Visão Desenvolvimentista



Visão Desenvolvimentista
Críticas e respostas

✤ “A usina ficará parada por 4 meses, devido à diminuição da vazão 
natural do rio.”

✤ “Terras indígenas serão alagadas pelo reservatório da usina.”

✤ “Haverá impactos negativos indiretos sobre a população indígena da 
região.”



Visão Desenvolvimentista
Outras vantagens

✤ Fortalecimento Institucional dos Direitos Indígenas;

✤ Sustentabilidade Econômica dos Povos Indígenas;

✤ Saneamento Básico em Comunidades Indígenas;

✤ Reestruturação do Serviço de Educação para os Povos Indígenas;

✤ Melhoria de Habitações Indígenas;

✤ Segurança Territorial das Terras indígenas;

✤ Garantia das Condições de Acessibilidade da População Indígena a 
Altamira;



Visão Ambientalista
O Mito do Progresso

Foto: Manuela Kulpa, 2009



Visão Ambientalista

✤ Histórico: 1975-hoje

✤ Problemas ambientais e sociais

✤ Significado para os índios e a população local



Visão Ambientalista
Falhas do EIA-RIMA

1. A destinação da energia gerada em Belo Monte.

2. Na maior parte do tempo, usina funcionará com 30% a 40% da 
capacidade máxima.

3. 20 mil famílias serão desalojadas.

4. Se 11 municípios sofrerão impactos, as 4 audiências públicas são 
insuficientes.

5. Empreiteras estimam custo maior que R$ 30bi. Avaliação de 
vialibidade econômica foi prejudicada por estimativa errada.



Visão Ambientalista
Falhas do EIA-RIMA

6. Quase 100 mil pessoas migrarão para a região. No final das obras, 
quantidade de empregos é 700 diretos e 2700 indiretos. Para onde vão 
os outros?

7. Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que mais povos que o 
previsto pelo EIA-RIMA serão afetados (não houve oitivas).

8. 150 milhões de metros cúbicos de terras serão retirados. Não há 
especificação de onde serão depositados.

9. Condicionantes do Ibama para a obra só poderão ser atestados após 
conclusão da obra.



Conclusões sobre Belo Monte

✤ Desrespeito aos direitos dos 
habitantes da região.

✤ Dano ambiental e social.

✤ Não é o fim.



Planos futuros: mineração

✤ Projeto da Belo Sun

✤ Mineração de ouro a céu 
aberto

✤ A 10 km da barragem 
principal de Belo Monte

✤ Deve retirar 37.8 milhões de 
toneladas de minério





A Sustentabilidade do Capitalismo


