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Resumo

A relação dos povos indígenas com o Estado brasileiro sempre foi permeada por políticas ambíguas de proteção e exploração violenta, sempre norteada pelo regime capitalista. Nesse passo, desde o
Brasil Colônia, essa estrutura se mantém, mesmo tendo o país passado por grandes transformações na estrutura política, mormente, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que
inaugurou o maior período democrático que o país viveu como República. Através do presente trabalho, dentro das limitações técnico-metodológicas impostas pelo modelo de apresentação exigido pelo
evento, propõe-se um olhar crítico-reflexivo em torno da democracia brasileira e dos povos indígenas e sua convivência com o regime democrático, analisando em que medida o processo educacional
tem contribuído para uma melhor articulação do movimento indígena. O presente estudo terá como pano de fundo a teoria das sete esferas de atividade encampada por David Harvey e a teoria crítica
dentro da perspectiva traçada por Robert Kurz. A partir desse olhar sobre a fricção entre o movimento indígena e o regime democrático brasileiro, espera-se que sejam fomentadas reflexões em torno do
tema.

Palavras-chave: Estado. Democracia. Povos indígenas. Ação Social. Educação.

Abstrac

The relationship of indigenous people with Brazilian State has always been permeated by ambiguous policies of protection and violent exploitation, usually guided by the capitalist regime. At this path,
since Brazil as Colony, this structure remains, even though the country underwent major transformations in the political structure, especially after the promulgation of the Federal Constitution in 1988,
which inaugurated the longest democratic period the country has lived as a republic. Through the present work, within the technical-methodological limitations imposed by the presentation model
demanded by the event, it is proposed a critical-reflexive approach around Brazilian democracy and indigenous people and their coexistence with the democratic regime. As a background, the current
study has the theory of the seven spheres of activity expropriated by David Harvey and the critical theory inside of the perspective traced by Robert Kurz. It is expected that reflections around the subject
be fomented from the perspective on the friction between the indigenous movement and the Brazilian democratic system.

Keywords: State Democracy. Indigenous People. Social Work. Education.

1. Considerações Iniciais

Manter o estudo sobre a questão indígena no Brasil, em qualquer esfera de atuação, não é uma tarefa fácil. O estereótipo do indígena construído nos últimos 518 anos, permeado entre a ficção do “bom
selvagem” e a pejorativa visão do indígena integrado à sociedade dita civilizada, distorcem a realidade e criam barreira invisíveis, quase intransponíveis, que separam o indígena da proteção
estabelecida no texto constitucional.

É incontestável que o Brasil, enquanto Estado Nacional, optou pelo regime capitalista. A Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer proteção e garantias para direitos que são típicos do
primado capitalista, como por exemplo, a propriedade privada e o livre mercado. Ocorre que, esse mesmo texto constitucional estabeleceu princípios, direitos e garantias em relação aos povos
indígenas. Com efeito, a fricção entre a proteção ao indígena cravada no artigo 231 da Constituição de 1988 e os interesses econômicos tem gerado grandes discussões e gerado tensões com
consequências violentas.

O que chama a atenção é o fato de que todo esse processo, em alguns momentos violentos, tem se desenvolvido justamente em um estágio de aparente estabilidade política gerado pela própria
Constituição Cidadã, que estabeleceu o retorno da democracia ao país, após os 20 anos de ditadura. É importante destacar que, a mobilização indígena, durante a Assembleia Constituinte, foi essencial
para garantir a proteção de seus interesses coletivos, que já eram orientados pela Convenção 169 da OIT. E, desde a promulgação da constituição, passados diversos governos com orientações
político-ideológicas diversas, a causa indígena não tem encontrado caminhos fáceis.

Nesse sentido, emerge o ponto de partida para a reflexão que se propõe: no modelo democrático brasileiro, é possível criar estratégias educacionais para propiciar uma desestabilização positiva na
relação entre os povos indígenas e o Estado e entre os povos indígenas e o capital, com vistas à efetivação da proteção constitucional

O que se espera é munir o leitor de possibilidades argumentativas que fomentem uma reflexão crítica e a partir daí seja possível ampliar e qualificar a discussão.

2. A democracia e suas nuances

O conteúdo do discurso em torno da democracia é muito sedutor, porque promete uma igualdade entre os homens e a possibilidade de todos decidirem os rumos da coletividade. Essa percepção é
notada desde Heródoto, o primeiro a traçar um esboço dos regimes políticos (democracia, oligarquia e monarquia). Por outro lado, esses arquétipos não correspondiam ao que se vivenciava. A própria
democracia instalada nas Cidades-Estado de Atenas era prova de que a volatilidade política e as relações de poder moldavam a própria estrutura do regime democrático, assim, Goyard-Fabre (2003, p.
20) é precisa ao indicar que: “[...] a democracia de que Atenas forneceu a primeira forma ao Ocidente não significava que ‘todos’ governam, mas que ‘todos os cidadãos’ participam do governo”.

É necessário compreender, porém, que, nesse período, o próprio conceito de cidadão era limitado, ou seja, não se confundiam os conceitos de povo e de cidadão, nesse sentido Goyard-Fabre (idem)
entende que “a amplitude da democracia era portanto limitada, pois o povo (demos) saudado como soberano não se confundia com toda a população (plèthos) da Cidade-Estado [...]”.

Platão, sem abandonar a estrutura tripartida do regime político, passa a fazer sua análise dentro da perspectiva do valor, ou seja, para existir um Estado justo, é necessário que seja governada por

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/um_olhar_sobre_os_povos_indigenas_e_sua_relacao_com_o_regime_demo.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-9,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



alguém justo, deixando de lado a questão numérica, para ele, segundo Goyard-Fabre (idem, p. 27), “[...] a condução dos assuntos políticos é antes uma questão de competência do que de regime[...].

A perspectiva aristotélica está pautada na análise das causas que provocam os ‘desvios’ nos modelos constitucionais, e assim, constatou que em qualquer dos modelos de regime político poderia haver
a distorção de sua essência e, assim, Aristóteles estabelece a sua tipologia em torno da democracia:

“[...] pode ser igualitária e propor o acesso de todos aos cargos públicos; pode ser censitária, caso em que reserva atribuição dos cargos apenas aos cidadãos que pagam
imposto; pode implicar para os cidadão de caráter incontestável do nascimento; pode exigir, sob os auspícios da lei, a participação de todos os cidadãos no governo; pode, por
fim, ser popular e, tornando-se demagogia pela ação de alguns líderes de massa ou de alguns aduladores, erigir a multidão numa autoridade despótica indiferente à legalidade”.
(GOYARD-FABRE, 2003, p. 34)

A síntese da perspectiva antiga da democracia está pautada nos princípios originais da constitucionalidade, cidadania e legalidade, e o aperfeiçoamento desses três princípios, se não tornaram a
democracia o regime ideal, reforçou uma concepção de visibilidade do poder. Mas no campo relacional, não há como as forças que atuam na direção do Estado estarem imunes ao poder invisível, esse
se revela em três pontos: o poder que se volta contra o Estado; o poder que além de estar contra o Estado, retira vantagens ilícitas; e poder como instituição de Estado. (BOBBIO, 2015)

Por outro lado, é de se notar que, na evolução do Estado Moderno, a democracia, enquanto regime político de visibilidade do poder, permite a diversidade de opiniões políticas e legitima as divergências,
que em alguns momentos são convoladas em direitos, além do que cria território propício para a organização da sociedade, que passa a se manifestar como uma força política em alguns momentos
contra o Estado e em outros a favor. (STRECK e MORAIS, 2012)

Ocorre que, essa organização social real que emerge do regime democrático, na perspectiva de Bobbio, está distante do modelo teórico, é o que ele denominou de “promessas não cumpridas”. E um
dos pontos principais é a maior influência dos pequenos grupos de interesse que comportam força e poderio econômico e que passam a financiar o jogo político, numa atuação em alguns momentos
evidente e em outros de forma secreta. (BOBBIO, 1986) (BOBBIO, 2015) Essa interferência dos pequenos grupos nos rumos da democracia é algo esperado, mormente quando analisamos a
democracia à luz da perspectiva das teoria das 7 esferas de atividade encampada por David Harvey, isso porque, nessa estrutura, o regime democrático é apenas uma das esferas, juntamente com o
próprio Estado, dessa forma, o modelo democrático real será reflexo da movimentação do próprio capital no Estado, em outras palavras, o modelo se adequará à melhor forma para se desenvolver o
capital. (HARVEY, 2011) Caso as condições do Estado não possibilitem o trânsito do Capital, a sua fuga para estados mais favoráveis é inevitável, assim como são inevitáveis os seus efeitos negativos.
(KURZ, 1992)

E nesse cenário real, a “democracia representativa” se apresenta dividida em espécies, que em alguns casos se interpenetram formando uma nova espécie, evidenciando a sua maleabilidade para
conformação com o plano real. Assim, a classificação encampada por Luis Felipe Miguel (MIGUEL, 2005) enriquece o tema. O primeiro modelo é a “democracia liberal-pluralista”, onde o povo apenas
atua no processo de formação do governo. O segundo modelo é a “democracia deliberativa”, que se constitui um paradigma que serve de crítica para os modelos existentes, uma vez que nesse regime
as decisões passam por ampla discussão e deliberação, tem forte influência na teoria de Habermas.

O terceiro modelo é o “republicanismo cívico”, que resgata o sentimento comunitário – pertencimento - em torno do Estado, em alguns casos, confronta com o individualismo pregado pelo liberalismo,
importante frisar que não se confunde com o nacionalismo. O quarto modelo é a “democracia participativa”, onde o foco é a ampliação de espaços para tomadas de decisões coletivas. O quinto e último
modelo é o “multiculturalismo”, é uma perspectiva que, para o autor, rompe com a visão liberal, uma vez que os grupos passam a ser considerados sujeitos de direito.

A classificação promovida por Miguel tem efeitos mais didáticos que práticos, isso porque, no plano real, essas espécies se interpenetram de tal sorte que é possível identificar um novo modelo
composto pelas características de dois ou três modelos.

Enfim, o que torna a democracia, enquanto regime político, a melhor opção é essa possibilidade de organização da sociedade e a legitimação de reivindicações que podem ser convoladas em direitos.
Longe de um ideal de construção de uma sociedade justa, o regime democrático possibilita um olhar com vistas à essa utopia, que no Brasil ganhou contornos próprios, e alguns serão aqui abordados.

2.1. A frágil democracia brasileira

Em 518 anos de existência, o Estado brasileiro conviveu pouco com o regime democrático, e esse percurso histórico é essencial para entender a fragilidade de suas estruturas democráticas, de sua
legitimação e da reiterada reinvindicação “popular” contra a própria democracia. Não é intenção do presente ponto, aprofundar a análise, mas apenas destacar hipóteses que emergem da análise do
cenário sócio-político brasileiro.

O ponto principal para se analisar é a construção do Estado brasileiro. E para isso, a teoria desenvolvida por Adalberto Cardoso é bastante elucidativa, pois, ele analisa a construção da sociedade
brasileira por duas perspectivas: a primeira, é a distribuição histórica do poder no território brasileiro; a segunda, a base social pautada na política escravocrata. Dentro dessa teoria, ele aponta que a
consolidação do Estado brasileiro foi construída através de vários núcleos de poder que estavam distantes de uma convergência de interesses. Em outras palavras, o poder central não tinha força
suficiente para manter a integridade territorial, emergindo, assim, os poderes locais. Nessa linha, ele infere que o Estado brasileiro se constituía um “Leviatã de múltiplas cabeças”. Por outro lado, foi a
construção de uma estrutura social de base escravocrata, que durou por mais de 400 anos de forma legítima e que se perpetuou de forma ilegítima após a abolição da escravidão, um dos fatores
determinantes para a manutenção da desigualdade no Brasil. (CARDOSO, 2010)

A confluência desses dois fatores – descentralização do poder político e cultura escravocrata – foram determinantes para a preponderância de regimes ditatoriais de governo, sem a participação popular
como motora das transformações sociais. A participação popular quando muito era apenas a legitimadora, a partir das regras do jogo, do processo de dominação política, ainda descentralizado.
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Nos anos 60, o Brasil, a exemplo de outros países latino-americanos, foi imerso em um regime militar ditatorial. O processo de redemocratização ocorreu apenas em 1985 e todo esse período de
repressão foi determinante para a elaboração da Constituição de 1988, cujo teor buscou atribuir direitos e garantias essenciais para o desenvolvimento da sociedade brasileira de forma justa e livre. No
entanto, os direitos e garantias no mais das vezes esteve distante de grande parte da população. Essa assertiva está pautada na visão de O’Donnell, pois, uma das garantias efetivas é o direito universal
de votar em eleições competitivas, isso porque, o direito de ser votado, apesar de formalmente previsto, é inviabilizado pela própria estrutura social, uma vez que exige no mais das vezes condição
financeira para patrocinar a campanha. Por essa razão, o autor defende a ideia de que as desigualdades sociais e a pobreza extrema [1] são fatores que fragilizam a estrutura da democracia, porque
limitam a participação do cidadão. (O&39;DONNELL, 2000)

Um olhar sobre a democracia brasileira, reconhecida por alguns autores como representativa, e tendo como ponto de partida a classificação defendida por Luis Felipe Miguel, do ponto de vista formal,
com base na Constituição Federal, a democracia representativa brasileira se constituiria num modelo misto formado pelo amalgama dos conceitos da “democracia participativa”, da “democracia
deliberativa” e “multicultural”. No entanto, é possível constatar que o modelo brasileiro está tendente a uma democracia delegativa, que para O’Donnell está pautada na seguinte premissa, quem “[...]
ganha a eleição presidencial é autorizado a governar o país como lhe parecer conveniente e, na medida em que as relações de poder existentes permitam, até o final de seu mandato”.
(O&39;DONNELL, 1991, p. 30) Esse modelo se equipara ao modelo de “democracia liberal-pluralista” exposto por Luis Felipe (MIGUEL, 2005).

A sociedade brasileira está longe de vivenciar uma democracia representativa em sua concepção teórica, e isso, está relacionado com as bases estruturais de sua formação, com pluralidade de polos de
poder personificados em lideranças, forjada na cultura da casa grande, no coronelismo e na escravidão. O Brasil atual não está longe dos currais eleitorais, do voto cabresto, dos donos de partidos
políticos, das suspeitas de fraudes eleitorais e abuso do poder econômico nas eleições, essas anomalias reforçam a concepção da democracia delegativa, e um grande sinal disso, como bem aponta
O’Donnell (1991, p. 31) é que:

As eleições em democracias delegativas são um processo muito emocional e que envolve altas apostas [...]. Depois da eleição, espera-se que os eleitores/delegantes retornem à
condição de espectadores passivos, mas quem sabe animados, do que o presidente faz.

Essa estrutura político-democrática gera um problema prático, porquanto, não havendo renovação nas lideranças, em um país de extensão territorial como o Brasil, pode, então, emergir uma crise no
sistema, deixando espaço para o retorno de um governo ditatorial. Pois, a falta de delegatários, nessa perspectiva, acabaria a confiança no sistema democrático. O Brasil está longe de viver uma
estrutura democrática representativa plena, mas, ainda assim, os movimentos populares dos últimos anos têm anunciado a crise no modelo representativo de democracia, o que evidencia haver uma
certa tomada de consciência de que os políticos eleitos não representam os eleitores. E assim, aos poucos vão se dando conta de que o modelo democrático vigente é o delegatário, sendo mantido o
clima emocional nos debates e abrindo espaço para pensamentos políticos de ultra-direita, que podem condenar o país ao retrocesso democrático, sem haver um senso crítico, por simples
desesperança na democracia. Esse risco é esperado, tendo em vista que a construção do estado brasileiro não foi pautada em estruturas e instituições democráticas, nesse sentido O’Donnell (1991, p.
38) é preciso ao inferir: “instituições eficazes e práticas congeniais não podem ser implantadas por decreto”. Em outras palavras, caso necessário reconstruir a sociedade brasileira, que estruturas sociais
e instituições corresponderiam a um senso coletivo de democracia

Ao lado disso, o principal ator da sociedade brasileira, o cidadão, nos últimos 30 anos de democracia, restou embebecido por uma cidadania pautada no acesso aos bens de consumo e no consumo de
privilégios, sem perceber a armadilha que o distanciou dos valores importantes, para se construir uma sociedade justa, e se construir um estado de pertencimento à sociedade na qual está inserido,
passando a se constituir num mero objeto de transações comerciais e políticas. (KURZ, 1992)

Nesse ponto, os povos indígenas brasileiros têm de alguma forma lidado com a estrutura democrática de forma distinta, atualmente, mais por imposição que por consciência, uma vez que esta está
sendo robustecida com a mescla entre suas estruturas culturais e o confronto com o sistema político-social posto, que vem sendo intermediado pelo acesso à educação, uma vez que vem se construindo
e robustecendo uma estrutura de educação multicultural desde a educação básica à educação superior, com a atuação dos jovens e das jovens indígenas.

3. A vivência democrática dos povos indígenas brasileiros

O título do tópico poderia induzir o leitor a entender que seria exposta a vivência democrática dos povos indígenas brasileiros, em suas 305 etnias, ou seja, uma visão, um estudo comparativo entre os
princípios da democracia e as estruturas culturais de cada etnia. Esse instrumento de análise acadêmica não daria conta de tarefa hercúlea. O que se busca é estudar, em que medida, os povos
indígenas têm se relacionado com o regime democrático brasileiro.

Adotando, para a análise, a perspectiva dos povos indígenas, resta evidente que o processo violento encampado por Portugal reverbera até os dias atuais. A sua política mista de integração e de
assimilação da cultura indígena, para torna-la homogênea e de fácil manipulação, tanto na perspectiva de expansão da fé católica, quanto para expansão econômica e territorial, dizimou diversas etnias
e promoveu processos violentos físicos e simbólicos nas comunidades, tendo gestado uma imagem estereotipada do indígena. Como estratégia de imagem política, desenvolveu uma dupla face na
relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, tendo gerado momentos de grande contradição nas políticas indigenistas, pois havia um misto entre proteção e violação de direitos, chegando os
indígenas a serem considerados cidadãos e parte da matriz de formação do povo brasileiro. (SILVA, 1823)

É importante notar que, até a República, o vínculo entre a Igreja e o Estado gerava algumas situações contraditórias e constrangedoras, pois a influência da igreja garantia um mínimo de direitos,
orientados pela Escola de Salamanca, tendo, inclusive, surgido a figura administrativa do procurador dos índios. (NORONHA, 2008) O mesmo deixou de ocorrer durante a República, que passou a
considerar o indígena como passível de incorporação à mão de obra nacional, como um processo natural civilizatório, em outras palavras, em que pese a criação do SPI- Serviço de Proteção ao Índio e
da FUNAI – Fundação Nacional do Índio como órgãos de implementação da ação indigenista, que se sucederam, em nada impediram a execução dos projetos econômicos, políticos e ideológicos.
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(BIGIO, 2007)

É importante mencionar que a perspectiva integracionista dos povos indígenas encontrou eco internacional a partir da Convenção 107 da OIT, que estabelecia claramente a política de integração dos
povos indígenas à cultura predominante, situação que afastaria os empecilhos culturais para o desenvolvimento econômico. O artigo 2º [2] da Convenção é preciso quanto à forma como que os países
signatários deveriam encampar a “proteção”:

1. Competirá principalmente aos governos pôr em prática programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e sua integração progressiva
na vida dos respectivos países.

2. Tais programas compreenderão medidas para:

a) permitir que as referidas populações se beneficiem, em condições de igualdade, dos direitos e possibilidades que a legislação nacional assegura aos demais elementos da
população;

b) promover o desenvolvimento social, econômico e cultural das referidas populações, assim como a melhoria de seu padrão de vida;

c) criar possibilidades de integração nacional, com exclusão de toda medida destinada à assimilação artificial dessas populações.

3. Esses programas terão essencialmente por objetivos o desenvolvimento da dignidade, da utilidade social e da iniciativa do indivíduo.

4. Será excluída a força ou a coerção com o objetivo de integrar as populações interessadas na comunidade nacional.

O projeto de integração proposto pela Convenção 107 da OIT deu base para a elaboração do Estatuto do Índio, que estabeleceu o regime de tutela, e criou um sistema proteção para os indígenas não
integrados, enquanto os indígenas considerados integrados estariam sujeitos à proteção social geral. Na prática, o que se viu foi a expansão econômica nas terras indígenas, e a violenta opressão das
comunidades indígenas, como bem indica Bigio (2007, p. 27):

Nesse contexto é que são construídas as bases ideológicas e legais da política indigenista que norteará a ação indigenista da Funai. Como dito antes, elas não são suficientes
para dar um fim à violação dos direitos indígenas; pelo contrário, essas violências em alguns momentos são exacerbadas, especialmente nos estados amazônicos, em função dos
programas de colonização criados pelo governo federal para aquela região. Nesses estados multiplicaram-se os problemas para as populações indígenas, especialmente com
relação à garantia da posse de seus territórios, bem como do usufruto de seu patrimônio, conforme determinava a legislação.

Com a redemocratização do país a partir de 1985, era possível imaginar que melhor sorte para os povos indígenas estava por vir, mormente, após toda a pressão do movimento indígena que culminou
com previsão expressa do direito à diferença e à proteção da cultura indígena incrustrada no artigo 231 da Constituição de 1988. Nesse sentido, apesar dos avanços notados no tratamento
constitucional, o regime democrático não representou um efetivo reconhecimento de cidadania para o indígena, mormente, em relação à sua principal causa, que é a regulamentação e proteção de seu
território. E essa tem sido a principal pauta do movimento indígena, o que é compreensível, uma vez que a relação do indígena com a terra é completamente distinta da perspectiva de propriedade
privada capitalista. (COLAÇO, 1998)

No cenário democrático brasileiro, a inicial mobilização indígena se robusteceu transformando-se em movimento social. E esse movimento indígena ganhou força em razão de algumas variáveis
favoráveis que decorreram da própria vivência democrática. A primeira foi a confluência desse movimento com os movimentos sociais encampados pelos povos tradicionais e ambientalistas. A segunda
foi a confluência com os movimentos de natureza étnico-raciais. E a terceira foi a globalização e o acesso a organismos internacionais simpáticos à causa indígena. (LUCIANO, 2006, p. 59)

O movimento indígena buscou somar forças com outros movimentos sociais, para ampliar seu repertório de ações coletivas. Para Tilly (1995, p. 26 apud TATAGIBA, SERAFIM e ABERS, 2014, p. 330),
“[...] repertórios são criações culturais que nascem de lutas contínuas e das respostas dadas pelos atores poderosos a essas lutas”. Somou-se aos repertórios do movimento indígena, aqueles
construídos pelos quilombolas ou pelos movimento ambientalista, tendo sempre em vista a possibilidade criativa de, a partir de um repertório conhecido, haver uma inovação ou adaptação.

E dessa conjunção de repertórios, para Tatagiba et all (2014, p. 331):

Os movimentos sociais brasileiros não apenas negociam frequentemente com o Estado (o que nos permitiria trabalhar com o conceito original de repertório de Tilly) mas também
investiram pesadamente em ações por dentro das instituições do Estado, tanto através de novas arenas participativas como assumindo estrategicamente posições na burocracia,
transformando o próprio Estado em espaço de militância política.

Essa possibilidade de inserção de pessoas ligadas ao movimento social na estrutura do Estado, foi possível em razão da previsão constitucional, que esboça características da democracia participativa –
no caso brasileiro, exercida através dos Conselhos -, e foi viabilizada a partir de governos de centro-esquerda, sendo, na esfera federal, durante os mandatos do presidente Lula, o período mais profícuo.
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Um efeito positivo dessa interação entre os repertórios dos movimentos sociais e sua interação com a estrutura do Estado é a manutenção dos conselhos, e um bom exemplo, é o Conselho Estadual dos
Direitos dos Povos Indígenas do Estado da Bahia (COPIBA), que foi criado através da Lei 11.897/2010, onde há a participação de catorze representantes indígenas e 15 representantes do Estado.

Essa participação na estrutura do Estado e o contato com os novos repertórios de ação social exigiram dos povos indígenas uma melhor preparação para que a articulação com os demais movimentos
ocorresse de forma consciente. Nesse ponto, a segunda principal reivindicação do movimento indígena passou a ser importante: a educação.

É importante frisar que a interação do movimento indígena com os demais movimentos sociais e com o próprio Estado, não pois fim à violência do Estado contra as diversas etnias. As violações
ocorreram das mais variadas formas, sendo a principal a violência física. É possível citar o caso dos Guarani-Kaiowá, que despojados de suas terras, ainda lutam contra o agronegócio e contra o
preconceito, para ver delimitado o seu território. E nessa luta, sofrem com a violência, onde homens, mulheres e crianças são mortas, ganham o noticiário e ninguém é levado a julgamento.

No mesmo sentido, os Munduruku e os Juruna sofreram com a implantação da Usina de Belo Monte, pois, boa parte de seus territórios foram inundados pelo reservatório da usina. Ou seja, toda a sua
cultura que emergia de sua relação com o território foi perdida, com a desculpa de que a obra era necessária para a infra-estrutura do país, tentando amenizar com a relocação das etnias em outras
áreas, como se essa medida fosse reparar a violência cultural imposta àqueles povos.

E, nem na última esfera de proteção do direito indígena, há uma tranquilidade para o movimento, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, em sua atual composição, tem construído teses jurídicas que
atentam claramente contra o direito dos povos indígenas ao seu território. No caso, a vitória dos povos indígenas no histórico caso Raposa Serra do Sol, foi levantada na Suprema Corte a tese
claramente tendenciosa do “Marco Temporal”, numa tendência clara de dar uma solução jurídica vertical definitiva aos processos legítimos dos povos indígenas à reivindicação de demarcação,
regularização e proteção de seus territórios e de favorecimento ao agronegócio e interesses econômicos diversos, uma vez que seria reconhecido o direito ao território apenas àqueles povos que já
ocupavam as terras até 5 de outubro de 1988 (data de promulgação da Constituição Federal).

Os exemplos deixam claro que a vivência democrática indígena é pautada na luta e na resistência, apesar de toda a violência que sofrem, seja pelo preconceito, seja pelo esbulho de seus territórios,
seja pela violência física. Através do estudo em perspectiva dos povos indígenas e sua relação com a democracia, é possível constatar com clareza que o regime político democrático é uma mera ficção,
que pode ser reconfigurada à medida em que se torna obstáculo para o crescimento e expansão do capital.

4. A educação para os povos indígenas e seus caminhos

A Constituição Federal de 1988 garantiu aos povos indígenas o acesso à educação de forma a garantir a manutenção de sua cultura. Essa norma constitucional gerou impacto não só na estrutura de
Estado que tem a obrigação de conferir efetividade ao texto constitucional, como também no movimento indígena.

Para o movimento indígena, o impacto foi maior, isso porque, o acesso a uma educação específica passou a ser um dos principais pontos de pauta, sendo o mais importante a luta pelo direito às suas
terras. Ou seja, compreenderam a importância da educação para o fortalecimento, resgate cultural e qualificação da luta indígena. E o primeiro desafio foi formar o professor que garantiria esse ensino
diferenciado nas comunidades indígenas. Nessa linha, Aracy Lopes Silva (2003, p. 90) entende que:

[...] as atividades de universidades, igrejas, organizações indígenas e ONGs que cumprem o compromisso de respeitar os direitos dos índios no aspecto da especificidade e
autonomia das suas identidades, culturas e políticas têm sido determinantes em todo o processo.

Mas esse processo tem sido lento, uma vez que há uma dificuldade em romper as barreiras do preconceito e da própria estrutura educacional forjada pelo Estado. Isso porque, a previsão de um ensino
diferenciado deve ir além da elaboração de um programa homogêneo no que se trata da educação para os indígenas, isso porque, esse processo impacta cada etnia de forma diferente, gerando, em
alguns casos, tensões sociais, as quais desestimulam o processo de formação. (BARROS, 2001) Nessa perspectiva, o professor indígena se revela como um importante ator, pois, passa a desempenhar
papel principal na interlocução entre as necessidades específicas e a cultura geral, cobrando os poderes constituídos e construindo uma massa crítica indígena. (ALVES, 2001) (LUCIANO, 2006)

Em outras palavras, o processo de educação especializado tem sido determinante para se superar o que Gersem Luciano denomina ser uma das barreiras para o avanço do movimento indígena, que é:

[...] reverter o processo de dependência dos povos indígenas em relação ao governo ou aos brancos para resolver seus problemas, mesmo aqueles problemas simples para os
quais a própria comunidade poderia encontrar soluções internamente. (idem, 2006, p. 83)

Os povos indígenas têm assumido o protagonismo do discurso e das ações, com a formação de profissionais de diversas áreas do conhecimento, um exemplo claro é o Acampamento Terra Livre, que é
realizado no mês de abril no Distrito Federal.

O movimento indígena na atualidade é um exemplo claro do que Paulo Freire (1987, p. 30) denominava de “ação cultural para a liberdade”, uma ação-reflexão para a liberdade, que não é entregue por
um terceiro, nem é conquistada isoladamente, mas construída em conjunto, superando os obstáculos culturais, econômicos e estruturais.

Nesse ponto, não se pode olvidar a instituição das quotas para acesso ao ensino técnico médio e superior público destinadas aos povos indígenas através da Lei 12.711/2012, além da instituição de
programas para a manutenção dos estudantes através de bolsas, contribuíram para robustecer o processo que se encaminhava.
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E essa ação transformadora, pautada na educação básica, técnica e superior, tem gerado bons frutos para o movimento indígena, mas, por outro lado, tem incomodado as elites brasileiras, de tal sorte
que, um contra-ataque sério foi desferido contra os estudantes universitários indígenas, que foi o anúncio de corte das bolsas de permanência anunciado pelo Ministro da Educação em 2018 (VALENTE,
2018).

Ocorre que a qualificação do movimento indígena é evidenciada pela reação estruturada e estratégica, com a atuação dos estudantes indígenas junto à Câmara dos Deputados em comissões
específicas, sendo a notícia estampada no endereço eletrônico da casa legislativa um reflexo claro dessa atuação, vejamos:

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara (CDHM) aprovou requerimento da deputada federal Janete Capiberibe (PSB/AP) para realizar audiência pública conjunta
com a Comissão de Educação com o objetivo de debater o corte feito pelo Governo Federal no Programa Bolsa Permanência aos estudantes indígenas e quilombolas. Um grupo
de estudantes, dos cerca de mil indígenas e 500 quilombolas que estão mobilizados em Brasília, acompanharam a reunião. A denúncia foi levada até a deputada Janete por
estudantes indígenas baianos. O ministro da Educação será chamado para dar uma solução. (BRASIL, 2018)

Em outras palavras, o movimento indígena, como demonstrado, revela-se como um dos exemplos positivos para a construção de uma sociedade mais justa, exercendo um papel protagonista e não de
mero espectador.

5. Considerações Finais

A democracia representativa, enquanto regime de Estado, ganhou força com o surgimento e fortalecimento do regime capitalista. Essa premissa ganha mais força a partir da teoria das sete esferas de
atividade desenvolvida por David Harvey, onde o Estado e o próprio regime democrático integram umas das esferas, o que implica dizer que ambos integram o próprio capital.

Assim, o que seria um “governo do povo, pelo povo e para o povo”, em verdade é um governo em que o povo não atrapalhe a fluidez do capital. Mas o que parece uma via sem saída, apresenta uma
possibilidade discursiva, pois, talvez seja possível um modelo democrático representativo que mantenha uma ação desestabilizadora do pretendido equilíbrio social favorável apenas para o capital, para
se efetivar direitos e garantias constitucionais e estendê-los a uma maior gama de pessoas, inserindo-as na cidadania em seu amplo espectro conceitual.

Dentro dessa perspectiva, a grande lição que os povos indígenas têm a passar para os demais brasileiros é o investimento na educação, como forma de qualificar o discurso e a sua participação no
movimento indígena, além do seu trânsito nos espaços reservados para a participação na estrutura de Estado. É certo que toda essa conformação não é tranquila, nem os obstáculos são tão evidentes e
diretos, mas é certo também que o movimento indígena tem aproveitado os espaços criados no ensino superior e formado uma geração de indígenas que dominarão não só os repertórios conhecidos de
ação social, mas também serão capazes de criar novos, a partir de suas culturas e vivências com os demais movimentos sociais.

O Acampamento Terra Livre que ocorre em Brasília no mês de abril, desde 2004, é um grande exemplo de repertório de ação social inovador no movimento, pois, além de articular os povos indígenas de
todo o país, há uma organização na atuação junto aos órgãos estatais estratégicos, onde são feitas precisas reivindicações atinentes à causa indígena, um exemplo, foi a reunião entre as lideranças
indígenas e o presidente do Senado Eunício Oliveira, no dia 26 de abril de 2018 [3], onde solicitaram a rejeição do Projeto de Lei 168/2018, que afeta diretamente os interesses dos povos indígenas.

É importante destacar que a qualificação do movimento indígena combinada com a resistência de grandes lideranças indígenas como: Cacique Babau, Ailton Krenak, Sonia Guajajara, Joana Munduruku,
Rosa Pitaguary entre outros e outras; foi determinante para se constituir uma organização que passou a articular as diversas etnias em torno de objetivos comuns. A APIB - Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil [4] foi criada no Acampamento Terra Livre realizado em 2005 e tem como proposta não só mobilizar os povos e organizações indígenas, como também convergir as lutas em pautas
de reivindicações e estabelecer estratégias de atuação.

O acesso à educação específica e de qualidade tem sido determinante para qualificar as discussões em torno da relação entre o Estado e os povos indígenas no contexto democrático brasileiro, e essa
hipótese é confirmada através do lançamento da chapa à presidente da República, onde uma indígena – Sonia Guajajara – apresenta-se como Vice. Ou seja, dentro do repertório institucional
democrático constituído, habilita-se em uma candidatura aderindo a uma proposta inclusiva da pauta política indígena. E a fala de Dinamam Tuxá [5] é precisa quanto à consciência da estratégia
adotada, para continuar a luta buscando espaços dentro da esfera do Estado, pois é este que pode programar políticas que impactem positivamente nas comunidades indígenas. E a partir dessa fala,
que convido o leitor a se colocar aberto às novas reflexões em torno da democracia representativa ou “delegativa”, do próprio movimento indígena e de seu papel desestabilizador na sociedade
brasileira:

Chegaram com truculência, violência e extermínio. Agora cabe a nós, nesse momento, descolonizar. E, para descolonizar, precisamos eleger os nossos deputados, porque a
colonização é orquestrada e comandada pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, que está assumindo o papel fundamental de condução do extermínio de povos
indígenas no Brasil.
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