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Os Povos Indígenas Isolados e a Política de 
não Contato Frente ao Risco de Genocídio em 

Tempos de Pandemia

Rodrigo Santa Maria Coquillard Ayres
1Resumo: O presente artigo analisa a atual situação dos povos indígenas em isola-
mento voluntário e os efeitos da pandemia por Covid-19, tendo em vista o risco de 
genocídio a que estão submetidos em razão das investidas por parte das frentes de 
expansão econômica sobre os seus territórios e de missionários fundamentalistas 
evangélicos sobre os seus espíritos, que objetivam modificar a consolidada políti-
ca de não contato e de respeito à autonomia dessas populações. A partir de uma 
contextualização histórica, estuda-se a evolução da política indigenista do Estado 
brasileiro para povos indígenas isolados, a fim de demonstrar que a atual premis-
sa de respeito ao isolamento voluntário encontra-se consagrada tanto na ordem 
constitucional quanto em diversos instrumentos internacionais. Nesse sentido, um 
desrespeito a essa política, além de ilegal, pode levar à contaminação dessas comu-
nidades pela Covid-19, produzindo-se um verdadeiro genocídio, dada a extrema 
condição de vulnerabilidade em que foram colocadas pela colonização.
Palavras-chave: Povos indígenas isolados; Isolamento voluntário; Genocídio; 
Coronavírus.

Introdução2

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus alastrou-se global-
mente e colocou grande parte da população mundial em uma especial 
situação de vulnerabilidade, tendo em vista o alto potencial de contágio 
em questão. Contudo, o fato é que nem todas as camadas e grupos sociais 
possuem as mesmas condições de se protegerem da respectiva doença, 
considerando que as desigualdades sociorraciais existentes apresentam-se 
como elementos fundamentais no impacto causado pela contaminação em 
massa, elencando-se determinados segmentos como mais ou menos atin-
gidos. Nesse ponto, sem dúvida, os povos indígenas estão entre os mais 
ameaçados, principalmente em um contexto no qual o governo nacional 
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se posiciona contra os seus direitos originários à terra e investe de modo 
reiterado contra o sistema de proteção ambiental.

Com isso, os povos indígenas encontram-se cada vez mais acossados, 
resistindo como podem a todos os tipos de invasão aos seus territórios, o 
que por óbvio fomenta a sua contaminação. Agregando-se o total descon-
trole empregado no (não) enfrentamento da Covid-19 por parte do Poder 
Executivo federal, estão em uma situação mais delicada do que o restante da 
população, tendo em vista os seus modos de vida comunitários e o fato de, 
em grande parte, estarem mais distantes dos grandes centros urbanos, sem 
os recursos médicos e hospitalares adequados para o tratamento da doença.

Mais gravemente ainda se coloca a questão dos indígenas isolados no 
Brasil. Se a situação já se mostra crítica para os povos indígenas em geral, a 
ameaça recai com maior peso para aqueles que vivem em situação de isola-
mento voluntário, considerando que possuem menos memória imunológi-
ca para lidar com agentes patógenos externos, em especial o novo corona-
vírus. Ademais, percebe-se uma crescente investida contra a política do não 
contato – consolidada há mais de trinta anos e que respeita a sua opção pelo 
isolamento –, seja para favorecer as frentes de expansão econômica sobre 
as suas terras, seja para atender aos interesses de missionários evangélicos 
fundamentalistas. A partir dessa realidade, as condições de vulnerabilida-
de em que os indígenas isolados historicamente se encontram estão sendo 
agravadas de modo radical, colocando-os mais do que nunca em risco de 
extermínio, com ações para a consolidação desse verdadeiro genocídio.

Sendo assim, analisa-se aqui a situação dos povos indígenas isolados 
em tempos de pandemia pelo novo coronavírus, cada vez mais ameaça-
dos com a interiorização da contaminação, considerando que não cessam 
investidas aos seus territórios imemoriais e a uma política de respeito às 
suas opções pelo isolamento voluntário como estratégia de sobrevivência 
e de resistência aos avanços da colonização. Mais do que necessário, por-
tanto, atentar para essas questões com o fim de compreender as suas causas 
e instrumentalizar ferramentas de defesa e proteção dos povos indígenas 
isolados e dos seus modos de organização social, dando visibilidade a uma 
questão pouco conhecida pela população nacional.

Indígenas em isolamento voluntário e o Estado nacional

“Índios isolados”: os povos em maior condição de vulnerabilidade do planeta

Os povos indígenas “isolados,” ou “em isolamento voluntário” – a 
depender da expressão utilizada –, são aqueles que recusam e fogem do 
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contato com a chamada “civilização”, ou seja, não mantendo relações per-
manentes com a sociedade envolvente. Em razão de uma visão distorcida, 
“despertam grande fetiche, por serem muitas vezes considerados os índios 
‘puros’, ‘verdadeiros’, que ainda andam nus e falam somente a língua mater-
na” (AYRES, 2020, p. 166), vivendo em comunidades autônomas no inte-
rior da floresta.

No Brasil existem 28 povos indígenas isolados confirmados, haven-
do, porém, mais 86 registros que ainda precisam ser estudados inclusive 
por meio de expedições e trabalhos de campo – um total de 114 registros 
(Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de 
Recente Contato, 2020, p. 2). Nesse sentido, é possível que o número de po-
vos vivendo em isolamento voluntário no território nacional seja bastante 
superior aos 28 confirmados. Não por acaso, o Brasil é o país com a maior 
quantidade de povos indígenas isolados do mundo, representando uma in-
comensurável riqueza cultural e humanitária.

Deve-se dizer que há muita controvérsia a respeito da expressão a ser 
utilizada para designar esses povos, a fim de explicar de maneira mais ade-
quada o conceito a que se refere. Os termos mais utilizados são “isolados” 
e “em isolamento voluntário”, mas isso está longe de ser pacífico e muitos 
outros podem ser encontrados na doutrina para designar esse fenômeno:

A denominação “isolados” certamente não é a mais adequada para 
nos referirmos a estes povos indígenas. O uso dessa denominação 
se dá tão somente por falta de uma conceituação que os identifi-
que de forma apropriada. Esses povos mantinham relações, como é 
próprio de todas as civilizações, com outros povos indígenas e com 
sociedades, no passado, e por algum motivo decidiram isolar-se. 
São conhecidos também como povos “sem contato”, “em situação 
de isolamento voluntário”, “arredios”, “autônomos” ou “livres”. São 
testemunhas da presença originária dos povos indígenas no conti-
nente e, portanto, anteriores aos Estados nacionais, sobreviventes 
da violência dos conquistadores, que se reproduz até os dias atuais. 
(LOEBENS, 2011, p. 26)

A partir dessa perspectiva, a crítica se dá em razão de que nenhuma 
comunidade pode ser considerada totalmente isolada. Em dado momento 
histórico, essas populações já mantiveram alguma forma de contato com 
membros da sociedade envolvente ou com outros povos indígenas. Em verda-
de, optaram pelo “isolamento” justamente em razão de contatos traumáticos 
que travaram no passado com membros das frentes de expansão econômica 
(seringueiros, garimpeiros, grileiros, madeireiros e fazendeiros), sempre com 
grandes prejuízos para as suas existências – nesse sentido, o seu isolamento 
também não seria tão “voluntário” assim (BONILHA, 2020).
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Esses grupos trazem na memória coletiva a informação de que existe 
uma outra sociedade, não índia, que é bastante hostil aos seus modos de 
vida, e de que os contatos esporádicos ocorridos no passado foram extre-
mamente prejudiciais, acarretando muitas mortes e massacres. Sendo as-
sim, “isolar-se” significa uma estratégia de sobrevivência, fugindo a todo 
custo do contato com a “civilização” por considerá-la uma ameaça que já 
lhe custou muitas vidas e comprometeu populações inteiras, seja por doen-
ças ou tiros de espingarda.

Em última análise, o que caracteriza esse “isolamento” não é o fato de 
nunca se ter tido qualquer espécie de contato com membros da sociedade 
envolvente, mas uma decisão política de recusar a todo custo a interação 
com ela. Não se trata, em regra, de desconhecer a existência da autoprocla-
mada “civilização”, mas justamente de saber da sua voracidade e optar por 
se manter dela distante pela ameaça que representa:

O termo “isolamento” é, até hoje, alvo de discussões conceituais. 
Os embates entre as concepções administrativas e antropológicas 
concorrem para essa definição. Trata-se de condição peculiar a uma 
grande diversidade de povos indígenas: a decisão de manter alto 
grau de controle (e autonomia) sobre as relações que estabelecem 
com outras pessoas (ou sociedades) exógenas às suas. No caso do 
Brasil, o termo oficialmente utilizado é “povos indígenas isolados”, 
no entanto, é recorrente o uso do termo “em isolamento voluntário” 
pela sociedade civil organizada. (AMORIM, 2016, p. 20)

Nos termos do artigo 4º, I, do Estatuto do Índio – Lei nº 6.001/73, os 
indígenas “são considerados isolados quando vivem em grupos desconhe-
cidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de contatos 
eventuais com elementos da comunhão nacional”. De outro giro, o órgão 
indigenista estatal (Fundação Nacional do Índio – FUNAI) utiliza o termo 
“isolados” para se referir “especificamente a grupos indígenas com ausência 
de relações permanentes com as sociedades nacionais ou com pouca frequ-
ência de interação, seja com não-índios, seja com outros povos indígenas” 
(FUNAI).

Nesse sentido, de acordo com Darcy Ribeiro (2017, p. 376), indígenas 
isolados representam os “grupos que vivem em zonas não alcançadas pela 
sociedade brasileira, só tendo contatos acidentais e raros com ‘civilizados’. 
Apresentam-se como simplesmente arredios ou como hostis.” Por consequ-
ência, em razão dessa conceituação referir-se muito mais a uma decisão polí-
tica de autonomia do que a uma ausência total de qualquer tipo de interação, 
a expressão “‘isolamento voluntário’ (...) vem sendo usado com frequência 
para referir-se a esta recusa ao contato, reforçando que é uma escolha dos 
próprios índios manter esta não-relação humana” (SILVA, B., 2017, p. 20).
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Os indígenas isolados são os povos em maior condição de vulnerabi-
lidade do planeta, uma vez que sequer possuem imunidades para as doen-
ças do “homem branco”, dada a ausência de anticorpos específicos em razão 
da longa condição de isolamento. Nesse sentido, com as experiências de 
contato, verificou-se que moléstias controláveis para os não índios, como 
gripe e sarampo, são fatais para essas populações, que podem ser dizimadas 
em curtos espaços de tempo. Como recorda Darcy Ribeiro (2009, p. 42), 
“a civilização se impõe, primeiro, como uma epidemia de pestes mortais. 
Depois, pela dizimação através de guerras de extermínio e da escraviza-
ção.” Vale transcrever as reflexões do médico sanitarista Douglas Rodrigues 
(2019, p. 41), no sentido de que “a perda populacional pode atingir propor-
ções alarmantes, que chegam a cerca de 80% da população”:

A ausência total de anticorpos provoca manifestações mais graves 
das doenças entre os indígenas isolados ou de contato recente. Um 
resfriado comum pode levar à febre alta, grande produção de secre-
ção e evolução rápida para pneumonia e morte.

Outro fator importante a ser considerado é que, como as epidemias 
assolam quase a totalidade da população, a economia do grupo é 
quebrada. Com todas as pessoas doentes na aldeia, não há quem 
possa cuidar das roças, prover cuidados, alimentos e água. (RODRI-
GUES, 2019, p. 41)

Vulnerabilidade reforçada, inclusive, pela dependência que essas po-
pulações têm em relação aos seus territórios. Como não possuem trocas 
regulares com a sociedade envolvente, retiram o seu sustento exclusiva-
mente de dentro da floresta, necessitando, com isso, de áreas ambiental-
mente íntegras que possam prover as suas necessidades de alimentação e 
subsistência. Além disso, muitos desses grupos passaram por um processo 
de “nomadização”, abandonando a vida sedentária e a prática da agricultura 
como um método de sobrevivência, haja a vista a necessidade de estarem 
sempre se movendo para fugir dos avanços da colonização.

“A estratégia do nomadismo e conversão a uma economia de caça e 
coleta é relativamente comum nos casos de isolamento voluntário” (CAS-
TRO, 2019, p. 11). Busca-se com isso uma maior mobilidade, além de que 
grandes malocas e roçados têm o potencial de facilitar a sua localização e 
minar a capacidade de resistência dos grupos, que não permanecem mui-
to tempo no mesmo local. Esse processo, naturalmente, faz com que pre-
cisem de áreas relativamente grandes e especialmente protegidas para se 
movimentar e explorar, tornando-se cada vez mais vulneráveis à crescente 
degradação ambiental, que tende a destruir os últimos refúgios dessas po-
pulações. Sem os territórios em condições ambientalmente adequadas, não 
há condições de sobrevivência para os povos indígenas isolados.
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A política do Estado brasileiro para índios isolados

Desde os primórdios da colonização, a partir da chegada dos por-
tugueses, um dos objetivos do chamado processo “civilizatório” sempre foi 
“amansar” e “pacificar” os indígenas, utilizando como método o aldeamen-
to de grupos nômades e tratando como “bravos” os que se recusavam a acei-
tar esse projeto. Nesse ponto, a própria legislação tratava de modo diferente 
os indígenas aldeados e submetidos à catequese e aqueles que recusavam o 
contato “pacífico” com o projeto colonizador, considerando os primeiros 
como “livres” – pelo menos em tese, na legislação –, mas autorizando que 
fosse feita “guerra justa” aos últimos, com a consequente escravização dos 
índios “bravos”.

A “guerra justa” estava autorizada somente contra as etnias consi-
deradas inimigas, ou seja, aquelas que resistiam ao projeto colonizador in-
clusive com violência se fosse necessário. Por outro lado, em relação aos 
índios aldeados e catequizados, emblemática é a previsão do Alvará Régio 
de 1680, quando afirma que os “ditos Gentios que assim decerem e os mais 
que ha de prezente milhor se conservem nas Aldeas (…) senhores de suas 
fasendas como o são no Certão sem lhe poderem ser tomadas nem sobre 
elles se lhes fazer molestia” (PORTUGAL, 1680). Nesse ponto, apesar de 
não ser o primeiro diploma legal a abordar a questão, mostra-se didática a 
Lei de 10 de setembro de 1611, demonstrando a ambiguidade com que o 
Estado tratava sobre a escravidão indígena:

Faço saber aos que esta Lei virem, que, sendo o Senhor Rei Dom 
Sebastião, meu Primo, que Deus tem, informado dos modos illici-
tos, com que nas partes do Brazil se captivavam os Gentios dellas, 
e dos grandes inconvenientes, que disso resultavam, mandou, por 
uma Lei feita em Evora em 20 de Março do anno de 1570, que se 
não podessem captivar, por maneira alguma, salvo aquelles, que se 
fossem tomados em guerra justa, que se fizesse com sua licença, ou 
do Governador das ditas partes, e os que salteassem os Portuguezes 
e outros Gentios para os comerem; (...)

Porém, succedendo caso, que os ditos Gentios movam guerra, re-
belliäo e levantamento, fará o Governador do dito Estado, Junta, 
com o Bispo, sendo presente, e com chanceller e Desembargadores 
da Relação, e todos os Prelados das Ordens, que forem presentes no 
logar, aonde se fizer a tal Junta, e nella se averiguará, se convem, e é 
necessario ao bem do Estado, fazer-se guerra ao dito Gentío, e se ella 
é justa; e do assento, que se tomar, se me dará conta, com relação das 
causas, que para isso ha, para eu as mandar ver; e approvando, que 
se deve fazer a guerra, se fará; e serão captivos todos os Gentios, que 
nella se captivarem. (PORTUGAL, 1611)
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Busca-se demonstrar, a partir disso, que durante o período colonial 
existiam duas políticas indigenistas distintas. Uma para os índios “aliados”, 
“aldeados”, “civilizados”, “catequizados”, “de pazes”; e outra para os índios 
chamados de “inimigos”, “bravos”, “bárbaros”. Essa diferença de tratamento 
está intrinsecamente ligada à forma como eles resistiam ao projeto coloni-
zador, ou seja, mais ostensivamente ou não. Nesse sentido, segue a impor-
tante lição de Beatriz Perrone-Moisés:

Se não se pode tratar a todos os indígenas do Brasil do mesmo modo, 
é porque eles não reagem à colonização do mesmo modo.

É preciso aprofundar e refinar a análise daquilo que chamamos aqui 
de duas políticas indigenistas básicas, aquela para os índios aldeados-
-aliados e aquela para o gentio bárbaro inimigo. E é também preciso 
considerar que a existência de duas linhas de política indigenista está 
provavelmente relacionada às duas reações básicas à dominação colo-
nial portuguesa: a aceitação do sistema ou a resistência. (...)

Ao considerar em bloco as populações indígenas e também as dis-
posições legais a elas referidas, perdem-se de vista especificidades 
históricas e culturais dos povos em contato. Alguns povos indígenas 
se aldearam pacificamente, por assim dizer, e os documentos men-
cionam muitos chefes que vieram às autoridades coloniais pedir o 
descimento e aldeamento de seus povos. Outros, sem abandonarem 
seus territórios ou se aldearem, uniram-se aos portugueses ou a seus 
inimigos europeus em suas guerras; firmaram tratados de paz e tor-
naram-se nações aliadas. Outros ainda resistiram a todo e qualquer 
tipo de relação com os colonizadores, movendo-lhes guerra até sua 
extinção total; incorrigíveis, foram massacrados e escravizados. Os 
mesmos povos podem ter modificado sua posição ao longo do tempo. 
(PERRONE-MOISÉS, 1992, p. 129)

Aqueles índios “bravos” do período colonial, atualizando o conceito, 
podem ser comparados aos atuais “isolados”, considerando que o elemen-
to caracterizador consiste justamente na recusa a qualquer contato com a 
sociedade envolvente, resistindo mais ostensivamente à colonização. Sendo 
assim, percebe-se que, a partir da chegada dos portugueses, os chamados 
índios “bravos” sofreram ainda mais violentamente por parte do establish-
ment, sendo um componente histórico importante para a compreensão 
atual da questão:

O duplo tratamento que inicialmente se percebe claramente, vai com 
o passar do tempo se mostrando menos radical, mas não menos sig-
nificativo. Assim, a dicotomia entre índios aliados e inimigos passa 
muito lentamente a ser entre índios integrados e índios isolados. No 
Império, apenas os índios que tiveram contato com os não-índios 
e estão se integrando terão proteção estatal, ao passo que os índios 
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isolados não terão, por exemplo, garantias sobre sua ocupação de 
terras. (MARCHINI, 2012)

Com algumas variações, de maneira geral essa política se mantém 
durante todo o Império. Na República, contudo, a relação do Estado para 
com os indígenas “bravos” sofre uma mudança radical, que pode ser sim-
bolizada na figura do marechal Cândido Rondon e na criação do Serviço 
de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais – SPILTN, 
por meio do Decreto 8.072, de 1910, e alterado pelo Decreto 9.214, de 15 
de dezembro de 1911, objetivando “prestar assistencia aos indios do Brazil, 
quer vivam aldeiados, reunidos em tribus, em estado nomade ou promis-
cuamente com civilizados” (BRASIL, 1911). A partir de então, ocorre uma 
transformação jurídico-política no sentido de conferir mais direitos – pelo 
menos em tese – àqueles índios “bravos”, não cogitando mais a sua escravi-
zação e extermínio por meio de guerras.

Mais tarde, o órgão passou a se chamar apenas Serviço de Proteção 
ao Índio – SPI, tratando exclusivamente da questão indígena. Sua criação 
teve como inspiração os princípios do marechal positivista Cândido Ron-
don, que desde a década de 1890 trabalhava na implantação de linhas e 
postos telegráficos no interior do país a fim de expandir o “progresso” e 
ocupar o território, entrando em contato com diversos povos indígenas. 
Na visão positivista da época, o indígena era um ser humano que deveria 
ser respeitado e “integrado” à comunhão nacional, como mais um brasilei-
ro, com direitos e deveres. Enxergava-se no índio um trabalhador a mais 
para contribuir com a expansão econômica do país, a partir de uma visão 
“integracionista” ou “assimilacionista”, sendo considerado um avanço na 
garantia de direitos para aquele contexto histórico.

Retratado como um humanista, Rondon ficou famoso por desautori-
zar qualquer revide quando suas expedições eram atacadas pelos indígenas. 
Um de seus lemas seria: “Morrer se preciso for, matar nunca” (ROTHER, 
2019, p. 20). Sendo assim, não deveria ser feita guerra contra o índio, mas 
integrá-lo de forma “pacífica” à sociedade. “Ao instalar as linhas e estações 
de telégrafos em territórios indígenas, o governo republicano também que-
ria incorporar esses territórios à economia brasileira e os próprios índios 
como mão-de-obra” (BIGIO, 2003, p. 42). Sendo assim, com algumas va-
riações a respeito da velocidade com que a integração deveria ocorrer (MI-
LANEZ, 2015, p. 49), essa política perdurou por quase todo o século XX, 
mesmo após o fim do SPI e a criação da Funai, em 1967. A política formal 
do Estado consistia em buscar o contato, atraindo-se o indígena isolado 
com “brindes” – facões, machados, panelas etc. – para facilitar a aproxima-
ção, sob o argumento de proteger-lhe a vida e participá-lo dos seus direitos.
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Muitos contatos foram feitos, e muitos indígenas foram “amansados” 
através das Frentes de Atração. Contudo, ao longo do tempo, os sertanistas 
foram se convencendo de que esses contatos traziam prejuízos irreparáveis 
para as populações envolvidas. Como esses grupos não possuíam imuni-
dades para as doenças trazidas pelos não índios, etnias inteiras foram di-
zimadas por epidemias de gripe e sarampo, por exemplo. Não bastando o 
desaparecimento físico, o impacto do contato desorganizava gravemente a 
estrutura social dessas populações, comprometendo a sua reprodução cul-
tural. O contato indiscriminado, da forma como era feito, trazia infinita-
mente mais prejuízos do que benefícios aos povos indígenas.

Sendo assim, foi promovido, em 1987, o I Encontro de Sertanistas, 
coordenado por Sidney Possuelo, representando um marco na reelaboração 
da política para os povos indígenas em isolamento voluntário (VAZ, 2011, 
p. 12). A partir dessa reflexão, “foi consenso entre esses profissionais que a 
estratégia mais adequada para proteger tais populações não seria através 
do contato, mas sim do respeito à vontade do isolamento e da proteção 
territorial dessas coletividades” (SILVA, B., 2017, p. 60). Em se consideran-
do os prejuízos incomensuráveis produzidos pelo contato, a política mais 
adequada deveria consistir em não forçar uma aproximação, mas respeitar 
a decisão de isolamento expressada de alguma forma pelos indígenas e pro-
teger as suas terras de invasões cometidas por não índios.

No ano seguinte, em 1988, foi promulgada a atual Constituição, 
rompendo de vez com o paradigma assimilacionista e conferindo um arca-
bouço jurídico mais adequado e em consonância com a nova política para 
povos isolados, tendo em vista o “inequívoco propósito do constituinte de 
garantir a máxima efetividade aos direitos fundamentais indígenas” (JU-
SINSKAS; AYRES, 2019, p. 29). Ao romper com a visão integracionista, o 
Estado não considera inferiores as sociedades originárias, não mais se jus-
tificando o contato forçado sob o argumento de levar a “civilização” a esses 
povos, que possuem o direito viver de acordo com a própria organização 
social – sem qualquer necessidade de contato.

Essa nova política, por óbvio, não consiste em manter o indígena em 
uma bolha, por um fetiche da sociedade envolvente. Consiste, em verdade, 
em deixar a iniciativa do contato para o indígena, se assim ele desejar. O 
que o Estado não deve fazer é tomar a iniciativa do contato sem razões 
fortíssimas para tanto – ou recusar o contato quando a atitude partir dos 
próprios indígenas (ESPINOZA, 2017). Verificou-se que, protegendo efeti-
vamente os seus territórios, os povos isolados prosperam, e em geral mani-
festam sua decisão de se manter em isolamento, como descrevem Antenor 
Vaz e Paulo Augusto Balthazar (2013, p. 85):
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A decisão de isolamento é manifestada por atos de resistência com 
armas, com armadilhas, símbolos e sinais de advertência e de ameaça 
dirigidos a invasores, mas principalmente, pela fuga sistemática em 
direção a territórios cada vez mais distantes das frentes de expansão 
da “civilização ocidental”, onde tentam manter suas formas tradi-
cionais de reprodução social e material. Territórios cada [vez] mais 
escassos e submetidos à avidez e à velocidade com que nesse início 
de milênio cada centímetro de terra é mapeado, “georreferenciado” 
e demarcado para a completa conversão da “natureza” em “recursos 
naturais”. Um “empreendimento global” projetado pelo grande capi-
tal, onde não deveriam existir povos nem territórios isolados, apenas 
insumos incorporados aos processos produtivos, ou rejeitos a serem 
reciclados “por” e “para” esses mesmos processos. Lugares onde eles 
resistem, e teimam em existir. (VAZ; BALTHAZAR, 2013, p. 85)

A partir desse giro, o contato só deve ser feito em último caso, ou 
seja, quando se apresente como a única opção para se tentar salvar deter-
minado grupo. De acordo com o artigo 2º, II, d, do Regimento Interno da 
Funai, aprovado por meio da Portaria nº 666/PRES, de 17 de julho de 2017, 
o órgão tem como princípio a “garantia aos povos indígenas isolados do 
exercício de sua liberdade e de suas atividades tradicionais sem a obriga-
toriedade de contatá-los” (FUNAI, 2017). Sendo assim, o papel do Estado 
consiste basicamente em localizar indígenas isolados, fazer a proteção ter-
ritorial da área – conservando-a ambientalmente íntegra – e monitorá-los à 
distância, evitando um contato indesejado que pode levar à contaminação 
por doenças infectocontagiosas, como a Covid-19.

Dever de proteção do Estado e risco de genocídio

O direito ao isolamento voluntário sob a ótica constitucional e transnacional

Percebe-se que a atual ordem constitucional rompe com a visão assi-
milacionista, inaugurando e conferindo arcabouço jurídico para uma nova 
política em relação aos povos indígenas em isolamento voluntário. Embora 
não trate explicitamente dos povos isolados, a Constituição Federal trouxe 
um capítulo dedicados aos índios, asseverando no artigo 231 que devem 
ser “reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições” (BRASIL, 1988). Naturalmente, a opção legítima de al-
gumas comunidades pelo isolamento constitui fundamento central da sua 
organização social, de modo que uma política de contato que não respeite 
a autonomia dessas populações viola frontalmente o texto constitucional. 
O respeito ao modo de vida de povos isolados deve ser considerado um 
legítimo mandamento constitucional, apontando uma política de Estado, 
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que deve ser respeitada independentemente da orientação política de quem 
estiver temporariamente nas chefias de governo.

Assim também acontece com a Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (1989), promulgada no Brasil em 2004, que, 
embora não mencione de modo expresso o caso dos índios isolados, traz 
uma série de dispositivos que garantem aos povos indígenas o direito de 
escolherem a forma como irão se organizar socialmente e o ritmo desejado 
de uma eventual integração em relação à sociedade envolvente. Vale citar 
algumas dessas normas, entre tantas:

Artigo 3º 

(...)

2. Não deverá ser empregada nenhuma forma de força ou de co-
erção que viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais 
dos povos interessados, inclusive os direitos contidos na presente 
Convenção.

Artigo 4º

1. Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias 
para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o 
meio ambiente dos povos interessados.

2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos ex-
pressos livremente pelos povos interessados. (…)

Artigo 7º

1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas pró-
prias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimen-
to, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições e 
bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de 
alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu próprio 
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses po-
vos deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos pla-
nos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis 
de afetá-los diretamente. (...)

Artigo 8º

(...)

2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e 
instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com 
os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional 
nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
(BRASIL, 2004)
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Analisando o instrumento, verifica-se que, caso o indígena não es-
teja disposto a interagir com a sociedade envolvente, deve ser a sua opção 
respeitada, uma vez que se caracteriza como próprio elemento formador da 
sua organização social, que elege como prioridade não participar do men-
cionado “processo de desenvolvimento”. Uma política de contato indis-
criminado, por consequência, viola a referida Convenção. A liberdade de 
escolha dos povos indígenas – inclusive sobre eventual contato – está repre-
sentada no documento, alinhada ao que determina a Constituição Federal.

“No caso dos povos isolados, a decisão de isolamento constitui ma-
nifestação expressa de sua autonomia e de suas vontades. Evidências dessa 
manifestação, materializadas através de vestígios que deixam” (AMORIM, 
2016, p. 32), demonstram de forma inequívoca que tais populações não 
desejam o contato com a sociedade envolvente. Assim, deve ser garantido 
o direito à autodeterminação (VAZ, 2013, p. 5), haja vista que cabe aos 
próprios indígenas decidir como desejam viver e se organizar socialmente, 
“transformando la práctica oficial de promover el contacto con los pueblos 
aislados en una política de respeto por su aislamiento (autodeterminación), 
preservación ambiental, demarcación y protección permanente de sus territo-
rios” (POSSUELO; BRACKELAIRE, 2007, p. 194).

A questão torna-se mais delicada uma vez que essas comunidades 
não podem ser diretamente ouvidas, sob pena de se forçar um contato e 
propagar doenças que podem provocar o extermínio de comunidades in-
teiras. “Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial son 
titulares de derechos humanos en una situación única de vulnerabilidad, y 
unos de los pocos que no pueden abogar por sus propios derechos” – apontou 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2013, p. 1). Vulnerabili-
dade que, por conseguinte, corresponde a um singular dever de responsa-
bilidade para o Estado e seus agentes políticos:

A vulnerabilidade dos povos indígenas isolados ou de recente contato 
se concretiza em diferentes perspectivas (Huertas 2015) i) a vulne-
rabilidade epidemiológica, decorrente da inexistência de memória 
imunológica em seus organismos para defesa contra determinadas 
doenças – tal como uma simples gripe, por exemplo; ii) vulnerabili-
dade demográfica que ocorre pela fragilidade do contingente popula-
cional, em consequência sobretudo das grandes taxas de mortalidade 
decorrentes do contato; iii) a vulnerabilidade territorial, pela contínua 
pressão da nossa sociedade sobre seus territórios e a estreita relação 
desses povos com os recursos naturais e os aspectos cosmológicos ali 
originados; iv) a vulnerabilidade política, que ocorre pela impossibili-
dade desses povos se manifestarem através dos mecanismos de repre-
sentação comumente aceitos pelo Estado, tais como associações ou 
assembleias, por exemplo. (AMORIM, 2016, p. 30)
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Sob pena de desaparecimento físico completo dos povos indígenas 
em isolamento voluntário, mostra-se obrigação do Estado respeitar a sua 
autonomia pelo não contato e executar uma efetiva política de proteção 
territorial e consequente demarcação de suas terras, possibilitando que si-
gam com viabilidade para a reprodução física e cultural, livres de invaso-
res e agentes patógenos mortais – incluindo-se aqui o novo coronavírus. 
A respeito do direito ao isolamento voluntário, importante trazer o posi-
cionamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
exteriorizado em uma de suas recomendações:

22. El principio de no contacto es la manifestación del derecho de los 
pueblos indígenas en aislamiento voluntario a la libre manifestación. 
Una de las razones para proteger los derechos de los pueblos indígenas 
en aislamiento voluntario es la diversidad cultural, y que la pérdida de 
su cultura es una pérdida para toda la humanidad. Como lo han se-
ñalado la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
otras oportunidades, los pueblos indígenas tienen derecho a su iden-
tidad cultural y a que los Estados les garanticen su derecho a vivir en 
sus territorios ancestrales para poder preservar dicha identidad. La 
Comisión considera además que al evaluar la situación de derechos 
humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y con-
tacto inicial, se debe tener presente – adicionalmente a la diversidad 
cultural – que son titulares todos los  derechos y libertades de los que 
gozan las personas no indígenas, así como de derechos individuales y 
colectivos a la libre autodeterminación. Para los pueblos indígenas en 
aislamiento voluntario y contacto inicial, el derecho a la libre determi-
nación tiene una relación directa y profunda con los derechos sobre sus 
tierras, territorios y recursos naturales. (CIDH, 2013, p. 10-11)

Muitos outros instrumentos podem ser invocados para fundamen-
tar o dever de proteção do Estado brasileiro aos povos indígenas em isola-
mento voluntário, valendo ainda citar o artigo 26 da Declaração America-
na sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Organização dos 
Estados Americanos (2016), sabendo da sua importância para o Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, ao qual o Brasil está submetido:

1. Os povos indígenas em isolamento voluntário ou em contato ini-
cial têm direito a permanecer nessa condição e a viver livremente e 
de acordo com suas culturas.

2. Os Estados adotarão políticas e medidas adequadas, com o conhe-
cimento e a participação dos povos e das organizações indígenas, 
para reconhecer, respeitar e proteger as terras, territórios, o meio 
ambiente e as culturas desses povos, bem como sua vida e integrida-
de individual e coletiva.
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Tanto em termos constitucionais quanto transnacionais, verifica-
-se que o Estado brasileiro tem o dever de proteção para com povos indí-
genas em isolamento voluntário, o que tem sido motivo de preocupação 
crescente por parte da comunidade internacional. Dado o elevado grau de 
vulnerabilidade a que essas populações estão historicamente submetidas, 
a inadimplência do Estado pode gerar como consequência o seu extermí-
nio, seja por massacres, por doenças ou pela destruição de seus territórios. 
Nesse sentido, mostra-se necessário que o Estado nacional e os seus agen-
tes políticos atuem no sentido de evitar a destruição dessas comunidades, 
detentoras de direitos bem definidos, sob pena de graves consequências, 
especialmente no contexto da atual pandemia.

Risco de genocídio: a Covid-19 e a investida contra a política do não contato

Pequenos não são os desafios para os povos indígenas em isola-
mento voluntário na atual conjuntura, considerando o crescente avanço 
da “civilização” sobre territórios até então desconhecidos e uma possível 
contaminação por agentes patógenos externos. A primeira ameaça está na 
destruição da integridade ambiental das suas terras, conditio sine qua non 
para que possam subsistir e prosperar. Em termos administrativos, o maior 
risco consiste em uma potencial tentativa de alterar a política do não con-
tato para uma favorável à “integração” desses indígenas, seja com o fim 
de viabilizar as suas terras para atividades econômicas, seja por razões de 
proselitismo religioso. Em qualquer dos casos, as consequências para esses 
povos serão catastróficas, de modo que se deve sempre estar atento às res-
ponsabilidades do Estado nacional e de seus agentes.

Segundo Relatório apresentado pelo Instituto Socioambiental – ISA, 
no ano de “2019, o desmatamento na Amazônia cresceu em ritmo maior em 
territórios com a presença de povos indígenas isolados (…). No documento, 
o instituto afirma que há no país risco elevado de genocídio de povos indíge-
nas isolados” (O GLOBO, 2020b). Nesse sentido, a política de desmonte am-
biental que estaria sendo promovida, inclusive por meio de incitações, seria 
responsável por colocar em mais grave risco de extermínio essas populações 
em condições extremas de vulnerabilidade. Considerando que esses povos 
dependem especialmente da integridade ambiental de seus territórios, a sua 
não proteção pelo Estado, de modo consciente e coordenado, apresenta-se 
como suficiente para promover o desaparecimento dessas comunidades.

Contudo, os desafios para os indígenas em isolamento voluntário 
não se encerram na questão ambiental. Surpreendentemente, crescem os 
rumores de que a atual política do não contato, com respeito à autodeter-
minação de povos isolados e em consonância com o ordenamento consti-
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tucional e internacional, estaria ameaçada por uma nova visão de governo. 
No final de 2018, quando a Funai estava para ser vinculada ao Ministério 
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a então futura ministra Da-
mares Alves chegou a sugerir que “dá para a gente rever se isso é o melhor 
para o índio, a política do isolamento” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018), 
prometendo depois manter a premissa do não contato, dada a repercussão 
negativa de suas declarações (VEJA, 2018).

Esse questionamento alimentou-se com a nomeação do antropólogo 
e missionário evangélico Ricardo Lopes Dias para chefiar a Coordenação 
Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), em fevereiro de 
2020. Para que isso fosse possível, houve inclusive uma alteração no Regi-
mento Interno da Funai, tendo em vista que até então o cargo estava restri-
to a pessoa com vínculo efetivo com o serviço público, a fim de que fosse 
ocupado por integrantes da própria instituição, considerando a exigência 
técnica para uma questão tão sensível. O Ministério Público Federal ajui-
zou uma Ação Civil Pública buscando a nulidade da modificação do Regi-
mento Interno e da referida nomeação, argumentando “nítido conflito de 
interesses e desvio de finalidade, com riscos à política de não contato e de 
respeito à autodeterminação dos povos indígenas isolados ou de recente 
contato” (BRASIL, 2020, p. 3). Por outro lado, em julgamento recente, o 
Superior Tribunal de Justiça, através de uma decisão do ministro João Otá-
vio de Noronha, manteve a nomeação de Ricardo Lopes Dias para o cargo, 
asseverando a sua qualificação técnica.

Segundo noticiado pela BBC, “Ricardo Lopes Dias atuou entre 1997 
e 2007 na Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), organização com ori-
gem nos EUA que promove a evangelização de indígenas brasileiros desde 
os anos 1950” (BBC, 2020). O que chama a atenção é o fato de o lema da 
agremiação não esconder a sua intenção de chegar, inclusive, às comuni-
dades isoladas: “Evangelizando todas as tribos até a última ser alcançada” 
(SILVA, J., 2016, p. 51). A busca de influência por parte da organização nos 
rumos da política indigenista tornou-se demonstrada com a divulgação, 
pelo site The Intercept (2020), em fevereiro de 2020, de áudios de Edward 
Mantoanelli Luz3, filho do atual presidente da MNTB, afirmando a preten-
são de “colocar um novo presidente na CGIIRC, nós acabamos de indicar 
uma nova pessoa para a CGIIRC, acho que você já deve ter lido e nós va-
mos formalmente mudar essa política”.

3. Edward Mantoanelli Luz, ainda em fevereiro de 2020, foi detido em uma operação do 
IBAMA na Terra Indígena Ituna-Itatá – que pode abrigar indígenas isolados –, no Pará, 
por se recusar a deixar o local. O vídeo do evento ganhou repercussão por ele ter afirma-
do que o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, havia desautorizado aquela ação, 
tentando intimidar os agentes da fiscalização ambiental.
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A atuação da Missão Novas Tribos do Brasil ficou mais conhecida na 
década de 1980, quando, por iniciativa própria, fez contato com os indíge-
nas Zo’é, no estado do Pará. A situação epidemiológica teria saído do con-
trole, quando então os missionários acionaram a Funai. O órgão indigenista 
estatal conseguiu controlar o problema e ainda expulsou os missionários da 
área, atribuindo ao contato por eles feito dezenas de mortes de indígenas, 
com uma grave desestruturação social. Para ilustrar, mostra-se importante 
trazer o depoimento do sertanista Fiorello Parise, que vivenciou a questão:

Lá nos Zo’é o grande problema que eles enfrentavam é que a missão 
evangélica norte-americana Missão Novas Tribos do Brasil (New 
Tribes Mission) havia feito o contato com esse povo, contato feito à 
revelia da Funai. Sem experiência para realizar o contato, os missio-
nários causaram uma grande mortandade desse povo.

(...) Os Zo’é não tinham malária. Foram os missionários da Novas 
Tribos que trouxeram a malária até eles, com o contato. Eles nos 
diziam que a malária já existia no mato, que naquela região malária 
é endêmica, que já havia malária. Não existia nada. Foram os mis-
sionários que levaram.

A situação era desesperadora. Os missionários ficaram assustados, 
não sabiam como lidar, e não era para eles terem feito o contato. 
Fizeram isso apenas para evangelizar os índios. Quando os índios 
começaram a morrer, eles pediram auxílio para a Funai. Os índios já 
não tinham mais nem filhos, de tanta mortandade, de tanta mortali-
dade que estava acontecendo entre eles. (PARISE, 2015, p. 184, 187)

Após a chegada da Funai e a posterior expulsão dos missionários, 
as epidemias foram sendo contidas, com a estabilização da população e a 
reestruturação de práticas que estavam sendo abandonadas. Apesar des-
ses fatos, também foi divulgado um áudio do atual presidente da MNTB 
afirmando que os missionários estão empenhados em “voltar para os Zo’é. 
Não sei como, mas nós vamos voltar. (...) A pessoa ou vai ajoelhar volun-
tariamente, adorando [ao deus cristão], ou vai ajoelhar obrigatoriamente, 
temendo [ao deus cristão]” (THE INTERCEPT, 2020). Na perspectiva des-
ses missionários, “se não pregarem o evangelho, os indígenas ‘continuariam 
a viver na escuridão espiritual’ e por consequência, estariam condenados a 
padecer da condenação ao inferno” (SILVA, J., 2016, p. 72). Ou seja, parece 
se tratar de uma visão fundamentalista, em oposição à política de respeito 
ao isolamento voluntário, ferindo os preceitos constitucionais e internacio-
nais que romperam definitivamente com o assimilacionismo.

O difundido temor atualmente se alicerça na possibilidade de que 
esse passado sombrio se repita, a partir de uma revisão da política de não 
contato para agradar as frentes de expansão econômica e grupos de mis-
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sionários evangélicos, com o risco de genocídio em razão da contaminação 
por doenças infectocontagiosas – no caso presente, em especial, o novo 
coronavírus. Vale dizer, inclusive, que em 19 de março de 2020 foi publi-
cada a Portaria nº 419/PRES/FUNAI, que trouxe medidas para lidar com a 
Covid-19, estabelecendo em seu artigo 4º, parágrafo único, que a suspensão 
de um eventual contato com comunidades isoladas poderia ser excepcio-
nada se considerado essencial à sobrevivência do grupo, devendo ser então 
autorizado pelas Coordenações Regionais (BRASIL, 2020) – e não pela Co-
ordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, a quem cabe essa 
atribuição. Após a repercussão negativa e uma recomendação por parte do 
Ministério Público Federal, a Funai alterou a referida Portaria, garantindo 
a atribuição da CGIIRC. Em verdade, é possível que a edição dessa Porta-
ria tenha sido resultante do desconhecimento do próprio regimento por 
parte da atual administração do órgão; contudo, foi suficiente para gerar 
“muita apreensão por parte de indígenas e indigenistas no sentido de que 
a pandemia poderia ser utilizada como um pretexto para que a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) autorizasse o contato com estes grupos isolados” 
(BONILHA, 2020).

De acordo com levantamento feito em fevereiro de 2020 pelo jornal 
O Globo (2020a), “metade dos povos indígenas isolados do Brasil é alvo 
de religiosos”. A partir disso, encorpam-se as denúncias de que missioná-
rios estariam não apenas objetivando interferir no órgão indigenista esta-
tal, mas incrementando as tentativas de aproximação das comunidades em 
isolamento voluntário, com o fim de desrespeitar a política do não contato. 
Sem dúvida, junto com a degradação ambiental sobre os seus territórios 
em consequência de uma política permissiva à exploração desordenada da 
terra, a possível investida contra a premissa do não contato apresenta-se 
como um risco iminente de genocídio para essas comunidades, mormente 
em tempos de pandemia.

A associação entre a investida contra a consolidada política do não 
contato e o novo coronavírus, sem dúvidas, tem potencial para produzir 
um genocídio em um curto espaço de tempo. Ainda segundo informações 
divulgadas pelo jornal O Globo (2020c), missionários da Missão Novas Tri-
bos do Brasil realizaram sobrevoos na Terra Indígena Vale do Javari – que 
possui a maior concentração de povos isolados do planeta – em meio à 
pandemia, sem a permissão da Funai. Nesse contexto, em 16 de abril de 
2020 a Justiça Federal do Amazonas determinou a retirada de missionários 
daquela região, haja vista o grave risco colocado. Para agravar a situação, 
em junho noticiou-se que a Covid-19 já teria atingido o Vale do Javari, 
ameaçando os indígenas isolados (VALENTE, 2020). E, além disso, surgiu a 
notícia no sentido de que instituições evangélicas estadunidenses continu-
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aram mapeando os indígenas em isolamento voluntário, sem interromper 
as suas atividades durante a pandemia (REPORTER BRASIL, 2020). Em re-
portagem publicada na The Economist (2020), segundo um indígena Mayo-
runa, do Vale do Javari, “missionaries seemed more interested in reaching 
isolated peoples”, evidenciando inclusive a repercussão internacional que a 
situação vem gerando.

“Autores identificam que o genocídio não é um ato único, mas um 
longo processo de muitas etapas, que não necessariamente levam à des-
truição física do grupo, mas também àquela de caráter cultural ou simbó-
lica” (SARTORI JUNIOR, 2017, p. 516). Sendo assim, a adoção de políti-
cas que favoreçam a devastação ambiental, interrompam por completo as 
demarcações de terras indígenas e não impeçam o contato com povos em 
isolamento voluntário, servindo porventura a interesses de grupos funda-
mentalistas e favorecendo a contaminação pelo novo coronavírus e outros 
patógenos, constitui-se como um processo de destruição não apenas física, 
mas também cultural das diferentes formas de se relacionar com o mundo 
e se organizar socialmente:

Por razões que este texto não pretende exaurir, mas que, certamente, 
relacionam-se com o discurso oficial da atual política indigenista, 
temos tido notícias de uma intensificação da presença de madeirei-
ros, garimpeiros e missionários proselitistas no interior das terras 
indígenas. Para além da ilegalidade de tais atividades, importa, neste 
momento, pontuar a gravidade disso enquanto ameaça para a exis-
tência de grupos indígenas. Notícias das últimas semanas, muitas 
enviadas pelos próprios indígenas, dão conta, especialmente, de em-
preendimentos missionários sendo efetivados durante a quarentena 
do Covid-19. (SANTANA, 2020)

Uma política que não respeite a autonomia das comunidades em iso-
lamento voluntário, afrontando a Constituição e a ordem jurídica interna-
cional, além de poder ser vetor de desaparecimento físico por questões epi-
demiológicas, ostenta por finalidade primeira a destruição cultural dessas 
populações. Vistas como “atrasadas” e “inferiores”, uma política etnocêntri-
ca agredirá forçosamente a sua organização social e decisão de não partici-
pação da sociedade envolvente, pilar de suas constituições como povos em 
isolamento voluntário. Ademais, a partir de um processo assimilacionista, 
a cosmovisão desses grupos será necessariamente atacada, com prejuízos 
irrecuperáveis para as suas existências.

Ou seja, em se considerando que o grave risco aos povos indíge-
nas isolados não se encerra na questão ambiental, importante trazer a lição 
de Flávia Piovesan e Daniela Ribeiro Ikawa (2008, p. 160) no sentido de 
que o “fator distintivo do crime de genocídio frente a outros crimes é en-
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contrado em seu dolo específico, tangente ao ‘intuito de destruir, total ou 
parcialmente, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso’. A destruição 
pode ser física ou cultural”. Assim, atentando não somente para os danos 
materiais, mas também para aqueles espirituais, salta aos olhos o poten-
cial genocida de uma política que promova o contato com povos indígenas 
isolados, especialmente quando influenciada por razões religiosas funda-
mentalistas e conjugada com um notório enfraquecimento do sistema de 
proteção ambiental. Importante ressaltar que tanto o ordenamento interno 
quanto o internacional são categóricos em reprimir o genocídio, de modo 
que o Estado brasileiro e os seus agentes não podem se esquivar da questão. 
Merecendo um aprofundamento que foge ao objeto do presente estudo, 
vale dizer que entre os principais diplomas a respeito encontram-se a Con-
venção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio (ratificada 
pelo Brasil em 1952), a Lei contra o Genocídio (Lei nº 2.889/1950) – con-
siderado crime hediondo pela Lei nº 8.072/1990 – e o Estatuto de Roma do 
Tribunal Penal Internacional, promulgado internamente pelo Decreto nº 
4.388, de 25 de setembro de 2002.

De outro lado, talvez parecendo apostar no enfraquecimento da po-
lítica do não contato por parte do Estado brasileiro, a antiga Missão Novas 
Tribos – hoje denominada Ethnos360 – chegou ao ponto de, no início de 
2020, adquirir um helicóptero para promover a evangelização de comu-
nidades indígenas de difícil acesso. A notícia ganhou repercussão inter-
nacional, tendo em vista que os interesses históricos da organização vio-
lentam frontalmente a Constituição Federal, especialmente em tempos de 
Covid-19:

Ethnos360, an evangelical Christian missionary group, is embarking 
on a controversial new project, just as the coronavirus begins spread-
ing widely in Brazil.

The organization, formerly known internationally as the New Tribes 
Mission, and based in Sanford, Florida, USA, plans to use a newly 
purchased aircraft to contact and convert isolated Amazon indigenous 
groups – even though such contact is banned explicitly by FUNAI, Bra-
zil’s indigenous agency, and implicitly under the nation’s 1988 Consti-
tution. (…)

The fundamentalist Christian group’s venture could also spread dan-
gerous infectious diseases, like Covid-19, to isolated tribes utterly lack-
ing resistance and immunity.

At the end of January, Edward Luz, president of New Tribes Mission 
of Brazil, announced the acquisition of the “Ethnos360 Aviation R66 
helicopter,” able to operate in the remote rainforests of Western Brazil, 
and he told a small group of Christian evangelicals assembled in Rio de 
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Janeiro, that: “God will do anything to see to it that mankind hears His 
Word. If a helicopter becomes necessary, He provides it.” (…)

Despite the law, it remains questionable as to whether government 
action against Ethnos360’s activities will be forthcoming. With Bol-
sonaro’s election, New Tribes Mission may feel that, after years of hos-
tility from anthropologists, the tide has now turned hard in their favor. 
Bolsonaro is notorious for speaking of indigenous people living in the 
remote Amazon as animals in a zoo, and even suggesting that “It’s 
a shame the Brazilian cavalry [wasn’t] as efficient as the Americans, 
who exterminated the Indians.” Bolsonaro won office with overwhelm-
ing backing from Christian evangelicals and has since placed many in 
positions of power. (MONGABAY, 2020)

Nesse sentido, considerando que o desrespeito à política do não con-
tato contraria a Constituição Federal de 1988 e a ordem jurídica interna-
cional, além de servir como vetor para grandes crises epidemiológicas que 
já dizimaram inúmeras etnias, a situação torna-se muito mais delicada pela 
presença do componente religioso, sob o argumento de que a consequência 
seria a destruição da cosmovisão, da própria identidade e da organização 
social das populações mais vulneráveis do planeta. O risco de genocídio 
está latente, uma vez que a crise ambiental, somada à assimilação forçada 
como uma eventual política de Estado, constituem os principais eixos de 
um processo que pode resultar em um contágio e colocar fim às comuni-
dades em isolamento voluntário. A partir disso, resta saber como o Estado 
e seus agentes seguirão se comportando frente ao incremento desse risco, 
capaz de produzir uma verdadeira catástrofe. O destino dessas populações 
será decido pela atuação do Estado, por meio das suas políticas públicas de 
proteção etnoambiental.

Considerações finais

Considerando o que foi exposto, é possível perceber a gravidade da 
ofensiva a que estão submetidos os indígenas isolados, que encontra o seu 
ápice justamente nesse exato momento de pandemia pelo novo corona-
vírus. O temor é de que represente uma série de ações coordenadas que, 
ao mesmo tempo em que incentivam a invasão e ocupação de territórios 
imemoriais, enfraquecem os mecanismos de proteção territorial, tendendo 
a viabilizar a revisão da política do respeito ao isolamento voluntário em 
razão de uma visão assimilacionista e fundamentalista. Essas condições, 
potencializadoras do avanço e da interiorização do contágio, podem ser ca-
racterizadas como partes de um processo sujeito a produzir um genocídio 
das comunidades indígenas em isolamento voluntário.
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Ademais, analisando tanto o ordenamento jurídico nacional quan-
to internacional, percebe-se de modo inequívoco o dever de proteção do 
Estado para com as populações em isolamento voluntário, de sorte que o 
respeito ao não contato e à autonomia das suas formas de organização so-
cial está consolidado como política de Estado, não podendo ser ignorado 
ou desrespeitado ao bel prazer dos interesses do governo de plantão. Nesse 
sentido, tanto a ação ostensiva para a realização de um contato sem uma es-
trita e bem fundamentada justificativa, quanto uma eventual omissão (in-
tencional) em não impedir o avanço das frentes de expansão econômica e 
a entrada dos missionários nos territórios habitados por indígenas isolados 
constituem condutas inconstitucionais, que merecem a consequente e justa 
responsabilização por parte de tribunais nacionais e internacionais a partir 
de suas consequências.

Por fim, mostra-se necessário reforçar que a investida contra a políti-
ca de respeito ao isolamento voluntário não se dá somente com a alteração 
formal dos instrumentos normativos que a estabelecem, mas inclusive pelo 
enfraquecimento dissimulado das suas ferramentas de implementação e 
garantia, minando-a estrategicamente. Dentro do contexto da atual pan-
demia por Covid-19, uma (não) política pública que enfraqueça a proteção 
territorial e o respeito à autonomia pelo não contato potencializa a mesma 
lesividade, sendo diretamente responsável por eventual contaminação e 
extermínio das comunidades indígenas isoladas. Sendo assim, diante das 
análises apontadas, conclui-se que, caso não se adotem medidas efetivas de 
proteção territorial e respeito à autonomia dos povos indígenas em isola-
mento voluntário, uma contaminação por Covid-19 que leve ao extermínio 
dessas populações jamais poderá ser considerada mero acidente.
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Abstract: This paper analyzes the current situation of indigenous peoples living 
in voluntary isolation and the effects of the Covid-19 pandemic, given the risk of 
genocide, in consequence of attacks both by the economic fronts of expansion on 
their territories and from evangelical fundamentalists missionaries aiming their 
spirits. These attempts could undermine the well-consolidated official non-con-
tact policy and respect for the autonomy of those specific groups. The historical 
evolution of the Brazilian State’s policy for isolated indigenous peoples is a suitable 
resource to demonstrate that the current premise of respecting voluntary isolation 
is enshrined both in the constitutional and international order. Thus, a disregard 
for this policy can spread the fatal disease in these communities, producing a real 
genocide, given the condition of extreme vulnerability in which they have under-
gone since the Colonization.
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