


Vukápanavo: Revista Terena

nº 3, p. 1-400, out./nov. 2020

ISSN: 2596–2426



CONSELHO DO POVO TERENA

Equipe Terena
Daniele Lorenço Gonçalves

Eder Alcântara Oliveira
Elison Floriano Tiago

Erick Marques
Evelin Tatiane da Silva Pereira

Luiz Henrique Eloy Amado
Simone Eloy Amado

Zuleica da Silva Tiago

Capa
Erick Marques

Vukápanavo: Revista Terena
nº 3, p. 1-400, out./nov. 2020

ISSN: 2596–2426

https://www.vukapanavo.com

Apoio: Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde (VPAAPS); 
Fundação Oswaldo Cruz, via projeto “Aprimoramento do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena, através do desenvolvimento de estudos técnicos, pesquisas 
científicas e ações estratégicas, essenciais para a diversificação, ampliação e 

qualidade dos serviços de saúde prestados aos indígenas”.

Mato Grosso do Sul - Brasil



Não Haverá o Amanhã: O Espectro do 
Desenvolvimento

Natália Emanuele Rocha Nascimento1

Vinicius Augusto Lacerda Mannhart2

Resumo: A permanência de práticas colonizadoras mediante o avanço do capital 
sob a máscara desenvolvimentista e seus resultados de morte aos povos originá-
rios, soma ataques ininterruptos e são legitimados pela ação permissiva do Estado 
burguês atendendo às demandas neoliberais. A situação que os povos indígenas 
enfrentam no decorrer dos séculos é apresentada na destruição crescente de seu 
território, e simultaneamente, a exploração dos seus corpos no processo de acul-
turação e efetivação da necropolítica imposta. Neste contexto pandêmico, o atual 
governo ultraconservador brasileiro tem se esforçado para acelerar o esmagamen-
to dos povos da terra, negando assistência básica, opostamente, com ações que 
aumentam o risco de morte crescente, inviabilizando as necessidades urgentes, 
mascara o pedido de socorro dos guardiões da floresta.
Palavras-Chave: Capitalismo; Exploração; Mito da sustentabilidade; Povos Indí-
genas; Neoliberalismo.

Introdução

Dum spiro spero.
 (Enquanto eu respiro há esperança. Teócrito e Cícero)

O desafio que suscitou as reflexões e construção deste ensaio ocorre 
devido à atuação criminosa do Estado diante os povos originários. Aden-
trar no campo de pesquisas acadêmicas também é uma forma de protesto 
e luta no combate ao avanço do capital, assim como solidificar um pen-
samento crítico é um ato de resistir em oposição à tirania do Estado. Este 
ataca abertamente com inúmeras práticas complacentes, ao lado da mino-
ria hegemônica detentora dos meios de produção e acúmulo de capital, 
que para atender seus interesses, age de forma arbitrária promovendo a 
exclusão dos povos nativos, e demais minorias políticas. O ensaio eviden-
cia práticas diretas do governo brasileiro sonegando cuidados necessários 
e básicos aos povos indígenas neste momento de crise sanitária, além de 

1. Indígena da etnia Atikum-Umã (Carnaubeira da Penha-PE). Graduanda do curso de 
Direito na instituição de ensino UESB – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
E-mail: natalia.emanoela@gmail.com.
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endossar o perigo sujeito à humanidade diante ao avanço das ações extrati-
vistas em territórios indígenas que continuam impunes, pois nem mesmo a 
ilegalidade é um obstáculo impeditivo.

O mito do desenvolvimento sustentável

Em “Idéias para adiar o fim do mundo” do ilustre Ailton Krenak 
(2019), é lançado um questionamento bastante reflexivo: “Desenvolvi-
mento sustentável para quê?” provocando uma indagação acerca do pen-
samento colonizador que cria uma necessidade à humanidade de evoluir 
a todo custo. Este desenvolvimento tem um preço muito caro, tais como: 
disseminação de doenças infectocontagiosas, destruição de reservas flores-
tais com extração exorbitante de madeiras, garimpos, grilagem de terras, 
monocultura, agrotóxicos, latifúndios, implantação de usinas hidrelétricas, 
resultando em ataques às florestas, rios, e consequentemente a destruição 
das vidas que preservam e possuem forte relação com a Terra. É impor-
tante salientar que a relação dos povos indígenas que são os defensores da 
natureza, está para além do interesse material, abrange a espiritualidade, é 
transcendental!

Os filhos da Mãe Terra, vulgo povos indígenas, onde Krenak (2019) 
chama-os de sub-humanidade: “São caiçaras, índios, quilombolas, aborí-
genes – a sub-humanidade. Porque tem uma humanidade, vamos dizer, 
bacana. E tem uma camada mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-huma-
nidade, uma gente que fica agarrada na terra.”, possuem uma relação com a 
sua Mãe (a Terra, que é mãe de todos) longe de ser considerada como mer-
cadoria, como declama a liderança feminina indígena Sônia Guajajara: 3 
“Nós não negociamos direitos territoriais porque a terra representa a nossa 
vida. A terra é mãe, e a mãe não se vende, não se negocia. Mãe se cuida, se 
defende, se protege.”.No mundo do homem não indígena desenvolvimento 
é lucrar. A ideologia eurocêntrica difundida violentamente de modo ar-
bitrário, invasivo, estruturalmente forjado pelo tão repetitivo conceito do 
“descobrimento” é a práxis colonizadora. Não reconhecer a cultura e plu-
ralidade dos povos originários, resulta na negação de sua existência. Neste 
contexto colonizador, a relação de pertencimento dos nativos com a terra é 
compulsoriamente segregatória. Os “descobridores”4 tomam para si, o que 
denominam como espaços para semear a cultura ocidental eurocêntrica, 
legitimando a expropriação/exploração das riquezas materiais.

3.  Disponível em: https://www.paulinas.org.br. Último acesso no dia 14/08/2020 às 22:51.
4.  Eufemisticamente, o termo descobridor é uma farsa histórica.
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O processo etnocida apaga e inviabiliza a continuidade e reprodu-
ção dos povos originários, seu modus vivendis, o qual é oposto ao modus 
operandis da reprodução de capital. O avanço deste ameaça as condições 
de reprodução do gênero humano devido ao desequilíbrio da fauna e flora 
em detrimento da exploração generalizada5. Problematizar farsas concei-
tuais, tais quais; “descobrimento” e “civilização”, endossa a pauta de luta e 
resistência dos povos autóctones, as quais ultrapassam os limites das suas 
aldeias, comunidades, ou qualquer situação de povoamento forçado6, pois 
contrapõem a insaciável engrenagem devastadora do sistema capitalista e 
oferta o respeito e dignidade a vida.

Não haverá o amanhã se a humanidade não seguir urgentemente os 
caminhos oriundos da sabedoria ancestral anunciada por lideranças in-
dígenas. Nesta relação o ser humano é o próprio/mesmo organismo vital 
da Pachamama. É imprescindível que as mensagens de sabedoria das li-
deranças indígenas sejam os guias de ação para o rompimento extrativista 
colonial. 

A estrutura colonizadora, racista e genocida, historicamente é legiti-
mada em leis estabelecidas pelo invasor, permanentemente, e em sua maio-
ria branco, patriarcal, cristão e heteronormativo. Michel Foucault contribui 
na compreensão da imposição vertical, hierárquica, afim do estabelecimen-
to de sanções normatizadoras sociais,neste contexto, impelida aos povos 
originários, retrata a docilização dos corpos e consequentemente a expulsão 
violenta dos protetores da floresta para áreas urbanas. A sua leitura indica 
a escamoteação de identidades e papéis determinados de existência, desca-
racterizando seu modo de vida e tornando-os “civilizados” adentrando no 
escopo do capitalismo e seu espectro, a destruição7.

O capital busca poder absoluto sobre toda a estrutura planetária, se-
duz pelo impulso da acumulação através das necessidades supérfluas, bens 
imaginários sob o domínio alienante do capital. Com isso, a vida humana é 
extremamente ameaçada, devido “a produção fetichista virar de cabeça para 
baixo os valores humanos” (MÉSZÁROS, 2002, p. 178).

5. Em Mészáros, István, (2011) há valorosa discussão nesta perspectiva desordenada do 
desenvolvimento sociometabólico do capital.

6. https://mirim.org/terras-indígenas. Último Acesso em: 15/08/2020 ás 15:37. “guarani 
kaiowá que vivem hoje acampadas às margens da rodovia BR-163, em Mato Grosso do 
Sul. Esse grupo está vivendo em um acampamento, porque foi despejado de seu territó-
rio, no município de Rio Brilhante.”

7.  A discussão sobre poder, corpo, é muito bem tratada por Michel Foucault, em 
vigiar e punir (1987) e microfísica do poder (1989) 
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As continuadas usurpações de terra e derramamento de sangue in-
dígena favorecem e sustentam a classe hegemônica no sistema de produção 
capitalista. Diante as consequências deste modo de exploração da Terra e 
demais recursos naturais, a vida humana vive sob risco constante. Cien-
te das presentes consequências nefastas, o metabolismo do capital insiste 
em criar políticas desenvolvimentistas para burlar e alienar a humanidade, 
na tentativa de convencê-las que é necessário evoluir, criando o “mito da 
sustentabilidade”8 com artimanhas que possibilitem a continuidade da des-
truição para todos, e lucro para poucos. 

O Covid-19 deslindando a necropolítica do governo Bolsonaro

É sabido que Jair Messias Bolsonaro, atual presidente do Brasil, elei-
to em 2018 através de um golpe ideológico, desde que ingressou na vida 
política, a qual tornou dela sua profissão. Exprime seu posicionamento 
ultraconservador, é apoiador da ditadura militar, e contempla o interesse 
da bancada ruralista, evangélica e empresarial. Seu discurso de morte ata-
ca, direta e indiretamente, as comunidades LGBTQI+, população negra, 
e principalmente os povos indígenas, além de subalternizar as mulheres. 
Este cenário inescrupuloso reforça o quanto o amanhã está ameaçado a 
essa minoria. 

Bolsonaro expressa racismo em suas falas aos povos originários em 
inúmeros comentários extremamente ofensivos, alguns destes: “Com toda 
a certeza, o índio mudou, tá evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser 
humano igual a nós.”9; “Os índios não falam nossa língua, não têm dinhei-
ro, não têm cultura. São povos nativos. Como eles conseguem ter 13% do 
território nacional?”10. O atual presidente do Brasil direciona políticas de 
extermínio contra os indígenas: “Pena que a cavalaria brasileira não tenha 
sido tão eficiente quanto a americana, que exterminou os índios”11. Já se 
pretendia negligenciar o direito constitucional de demarcação dos territó-
rios indígenas: “Não vai ter um centímetro demarcado para reserva indíge-
na ou para quilombola”12.

Explanando o currículo facínora e genocida do governo bolsonaro e 
demais apoiadores que flertam com o fascismo, demonstra o quão ameaça-

8. Ailton Krenak, em “Idéias para adiar o fim do mundo” (2019). 
9. UOL Notícias, Janeiro 23, 2020
10. Campo Grande News, 22 Abril 2015.
11. Correio Braziliense, 12 Abril 1998 
12. Clube Hebraica, Rio de Janeiro, 3 Abril 2017.
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dor é o atual cenário brasileiro aos que necessitam do Estado democrático, 
participativo, que cumpra as necessidades e especificidades de determina-
dos grupos sociais.

O Covid-19 tem sido um grande desafio para esses grupos conside-
rados vulneráveis economicamente e imunologicamente, desassistidos pelo 
atual governo. Este nega atender às diversas especificidades que se apresen-
tam urgentes, afeta milhares de vidas, coloca em risco eminente a existên-
cia de culturas milenares. O desenrolar da pandemia (Covid-19), agravou 
as condições existenciais das populações indígenas através das omissões 
do atual governo etnocida. O processo de sobrevivência nas comunidades 
indígenas tem sido dificultoso neste cenário neoliberal de práticas extrati-
vistas com a sonegação de direitos básicos à vida e a saúde. 

O protocolo de prevenção à Covid-19, emitido pela OMS13, sem o 
apoio de medidas governamentais têm pouco ou nenhum efeito diante as 
especificidades das comunidades indígenas. Neste contexto, inclui o au-
mento significativo das mais variadas invasões, ligada a exploração, e con-
sequentemente contatos indesejados nos territórios de preservação, multi-
plicando os riscos de contaminação em aldeias. 

A perpetuação do cenário colonizador é escancarada durante a pan-
demia, evidenciado através dos contínuos massacres às vidas dos povos 
originários por meio de invasões de terras, disseminação de vírus mortais e 
extração desenfreada de minérios.

Segundo dado do INEP desde que o atual governo genocida foi eleito 
indica expressivo aumento de 88% no índice de desmatamento em curto 
espaço de tempo14. A ação do governo é autocrática, servil aos interesses 
da agenda neoliberal, concordante com o afrouxamento das leis protetoras 
e permissivo as mais variadas explorações florestais, e imprudentes a qual-
quer questão que não seja conveniente aos interesses do capital.

Desassistidas antes mesmo da pandemia, aldeias e demais comuni-
dades indígenas,com aumento gradativo da exploração dos seus territórios, 
no período pandêmico, permitido abertamente pela política ultraconserva-
dora do governo Bolsonaro sofrem maiores consequências por serem po-
vos de vulnerabilidade econômica e imunológica. 

A omissão do atual governo inviabiliza contribuições mínimas de 
cuidado a vida dos povos originários. Enquanto os auxílios emergenciais 

13. https://www.paho.org . Último Acesso em: 15/08/2020 às 16:20.
14. https://www.bbc.com. Último Acesso em: 15/08/2020 às 17:00.
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mínimos são negados, as mortes nas aldeias disparam, com letalidade emi-
nentemente maior que nas demais localidades. 

No intuito de inviabilizar ainda mais a expectativa de vida dos indí-
genas nas aldeias, que sofrem constantemente ameaças, às instituições pú-
blicas criadas para defesa e o interesse aos povos originários, encontram-se 
inertes por ordem do governo federal, que não bastasse competir o cargo de 
presidente da FUNAI a um militar que não tem competência para atender/
entender as necessidades dos povos indígenas, é omisso no cumprimento 
de preceitos fundamentais de assistência à esses povos na situação em que 
se encontram de violação de território e alta contaminação e morte dos 
seus parentes. 

Os povos indígenas estão agindo de forma independente, como sem-
pre agiram, agora mais que nunca através da APIB (Articulação dos Povos 
Indígenas), onde relatam a ausência do Estado na realização de testes ou 
fornecimento de recursos para viabilizar a luta contra o inimigo invisível 
(Covid-19) e visível. 

No panorama divulgado pela APIB em relação aos números de in-
fectados indígenas, encontra-se um total de 25.311 confirmados, 146 povos 
afetados e 673 óbitos15. Em 14 de julho de 2020 a APIB lançou nota de re-
púdio contra a SESAI (Secretário Especial de Saúde Indígena)16 que lançou 
informações falsas contra a APIB, alegando que a mesma estaria mentindo 
acerca dos dados lançados de contaminação da Covid-19 dos povos indíge-
nas, com fim de que as autoridades (34 Presidentes de Conselhos Distritos 
Indígenas (CONDISIs) e os 34 Coordenadores de Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas) se manisfestassem contra a PL 1142/202, aprovado pela 
Câmera dos Deputados. 

Trata-se de uma PL Emergencial que visa medidas urgentes a serem 
tomadas pelo Poder Executivo para atender as especificidades das comuni-
dades indígenas que estão a sofrer com a Covid-19, as quais não possuem 
o mínimo de assistência médica e são ameaçadas por invasores infectados 
que levam às doenças para as aldeias. Ao chegar ao presidente da república 
para ser sancionada, este a sanciona com vetos o projeto que pode salvar a 
vida dos indígenas. 

No entanto, a APIB incansavelmente para salvar os povos indígenas 
do Brasil, através de legitimidade que a Constituição de 1988 atribui em 
atuar como parte em processos judiciais, move pela primeira vez no STF 

15. Site da APIB: http://emergenciaindígena.apib.info/dados_covid19. Último 
acesso: 17:30, 15/08/2020.

16. http://apib.info. Último acesso: 17:35, 15/08/2020.
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uma M.C (Medida Cautelar) de ADPF 709(Arguição por Descumprimento 
de Preceitos Fundamentais) para que os direitos fundamentais dos povos 
indígenas sejam atendidos pelo Poder Executivo. 

Após votação no dia 05 de Agosto de 2020, por unanimidade, os 
povos indígenas obtiveram a concessão da liminar garantindo medidas de 
vigilância sanitária e epidemiológicas para prevenção de contágio e disse-
minação da doença, a medida cautelar abarca, além dos indígenas aldeados 
ou de contato recente, os povos indígenas não aldeados que vivem em con-
textos urbanos17. 

A resistência dos povos indígenas é incansável quando se trata do 
bem comum. A luta contra a opressão sempre será uma luta constante, de 
interesse de todos. A cultura indígena sempre priorizará a vida do indígena 
e do não indígena, da fauna e da flora, pois somos um só organismo vivo. 
“Enquanto isso, a humanidade vai sendo deslocada de uma maneira tão 
absoluta desse organismo que é a terra.”, Ailton Krenak (2019). 

Considerações finais

No avanço do capitalismo, restará o futuro incerto, destruição e la-
múrias. Valorizar os saberes ancestrais dos povos originários é como o nas-
cer do Sol com seus raios de energia para combater a ambição mórbida 
e insensível do capital. É indiscutível a importância em barrar a ofensi-
va mortífera contra os guardiões daquilo que resta das florestas amazô-
nicas, pois juntamente com os povos originários, a floresta sucumbirá. O 
pensamento colonizador por séculos fez da alienação ideológica agente 
imobilizador frente toda a extração e estupro em terras pulsantes de vida, 
tendenciosamente silenciando resistências, com o sonoro amém frente à 
barbaridade. Como cita Eduardo Galeano (1978), “só nos deixam o direito 
de ficar calados e de braços cruzados…”. É de suma importância vencer a 
alienação ideológica presente na inversão de valores, onde o finito é tratado 
como infinito e o profano como sagrado.
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Abstract: The permanence of colonising practices, through the capital advance, 
under developmental mask and its death results to the natives, promotes unin-
terrupted attacks and legitimized by the bourgeois state, serving the neoliberal 
demands. The situtation that the indians have faced throughout the centuries is 
shown in the increased destruction of their territories and, simunateously, in the 
exploration of their bodies, in the acculturation process and the effectiveness of 
imposed necropolitic. In this pandemic context, the current brazilian ultra-con-
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