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Os Desafios da Covid-19 para Indígenas 
e o Agravamento do Quadro no Contexto das 

Prisões Brasileiras

Tédney Moreira da Silva1

Resumo: Trata-se de artigo científico que aborda os efeitos etnocidas e genoci-
das da ampla disseminação do SARS-CoV-2 (novo coronavírus), causador da Co-
vid-19, entre indígenas criminalizados que cumpram pena definitiva ou que este-
jam, em caráter preventivo, em situação de cárcere no Estado brasileiro de Mato 
Grosso do Sul. Partindo das definições dos conceitos de etnocídio e genocídio, este 
artigo visa a argumentar que a ausência de políticas públicas específicas e a adoção 
de ações ineficazes e imperitas no combate à virulência configuram-se como táti-
cas de extermínio dos corpos e de negação da diversidade étnica, caracterizando-se 
como condutas, respectivamente, omissivas e comissivas do genocídio. Abordam-
-se os dados mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública (DEPEN/MJSP) acerca do número de encarcerados 
no Estado de Mato Grosso do Sul e apontam-se os suportes teóricos que permitem 
o exame crítico do elevado grau de prisionalização de indígenas no Brasil. Vale-se 
da metodologia bibliográfica qualitativa para a produção final da análise.
Palavras-chave: Indígenas encarcerados; Covid-19; etnocídio; genocídio; povos originários.

Introdução

A manutenção da política indigenista integracionista pela legislação 
ordinária (cujas características denotam uma tentativa de assimilacionismo 
forçado dos indígenas aos não indígenas) faz com que, no Brasil, os povos 
originários enfrentem desafios maiores na consolidação de seus direitos 
objetivos, haja à vista a dificuldade de serem reconhecidos, primordial-
mente, como sujeitos de direitos.

Mesmo após a quebra paradigmática produzida pela Constituição 
Federal e pela adoção e ratificação de tratados internacionais de direitos 
humanos correlatos, que reconhecem aos povos originários seu direito à 
diversidade étnica, econômica, cultural e social, prepondera no País a visão 
segundo a qual os indígenas devem ser tutelados pelo Estado e, assim, são 
vistos como objetos (e não sujeitos) de direitos. 

1. Doutorando e Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília – 
UnB. E-mail: tedney.silva@gmail.com.
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A tutela estatal, que deveria (quando muito) voltar-se apenas à tutela 
de direitos e à busca por concretização dos direitos dos povos originários, 
torna-se um instrumento político de exercício do poder, resgatando, por ve-
zes, um ideal de diluição das diferenças no monismo pretendido de Estado. 
Esse ideário assimilacionista foi a tônica do antigo Serviço de Proteção aos 
Índios – SPI, posteriormente substituído pela Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI, e que, agora, retoma fôlego no Governo Federal atual, com pautas 
explícitas de minoração e desrespeito da diversidade étnica brasileira.

Nesse sentido, é de se afirmar que os tempos pandêmicos da Co-
vid-19 avultam ainda mais aqueles desafios e obstáculos: o processo de 
marginalização dos povos originários somado ao acúmulo histórico da ex-
ploração e vulneração dos seus membros perpetuam no século XXI práti-
cas de etnocídio e genocídio, que almejam a eliminação da diferença, seja 
pelo extermínio dos corpos, seja pelo extermínio das práticas diversas da-
quelas marcadas pelo eurocentrismo.

O não combate ou o combate indevido da disseminação do SARS-
-CoV-2 (novo coronavírus), causador da Covid-19, entre os povos origi-
nários pode ajustar-se às definições de etnocídio e genocídio, após revi-
sões conceituais devidas nos modelos teóricos de Robert Jaulin e Raphael 
Lemkin, respectivamente. Isso porque a omissão por si mesma ou a ado-
ção proposital de medidas sabidamente ineficazes ou imperitas explicitam 
aquela ideologia secularmente perseguida de erradicação da diversidade 
dentro de um molde improvável de unidade nacional e unidade de interes-
ses políticos, sociais e econômicos. 

A situação agrava-se, ainda mais, quanto aos indígenas criminaliza-
dos e, mais propriamente, aos encarcerados (estejam eles em cárcere defi-
nitivo ou provisório), pois que as condições insalubres que caracterizam 
grande parte dos estabelecimentos prisionais contribuem para a dissemina-
ção em maior velocidade do novo coronavírus entre as pessoas em situação 
prisional ou em convívio com estas. Aliás, já a prisionalização de indígenas 
faz-se sem balizas jurídicas e legais precisas, como pretende-se demonstrar, 
a partir do exame de dados oficiais levantados pelo Departamento Peniten-
ciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Dado o gravame do quadro pandêmico da Covid-19 atual, propõe-se 
neste artigo a examinar a intercalação entre esses dois vieses de violência 
etnocida, quais sejam, a prisão de indígenas sem parâmetros seguros de 
legalidade e garantismo e a omissão/ação ineficaz e imperita do Estado no 
combate ao novo coronavírus. 

Para tanto, inicialmente, revisitam-se os conceitos de etnocídio e ge-
nocídio, com fins de compreendê-los como marcos teóricos que permitam 
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a leitura dos fatos a que nos propomos, marcados pelo amplo contágio do 
SARS-CoV-2. Num segundo momento, analisa-se o quadro de maior vio-
lação do direito à vida e à integridade física para indígenas que estejam no 
contexto prisional ante a situação pandêmica da Covid-19, o que, por fim, 
é o objeto de análise do terceiro e último tópico abordado.

A correlação entre etnocídio e genocídio: extermínio da 
diversidade étnica

O conceito de genocídio está, historicamente, vinculado à necessi-
dade global de justiça de transição e de reparação pelos crimes contra a 
humanidade cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, no início da 
década de 1940, período que inaugura a segunda fase de internacionaliza-
ção dos direitos humanos, com a criação do sistema global e de sistemas re-
gionais de promoção e proteção daqueles direitos. Em especial, a definição 
de genocídio atrela-se aos diversos julgamentos realizados no pós-guerra 
denominados pelo epíteto genérico de Tribunal de Nuremberg, cuja estru-
tura e existência foram severamente criticados ante a quebra de princípios 
basilares do direito penal e do direito processual penal, relativos ao juiz 
natural e ao princípio da legalidade.

É que o genocídio, mais do que um conceito, tipificou a conduta ilícita 
de quem destrói (ou visa a destruir) uma nação ou grupo étnico considerado 
minoritário (não tanto em termos quantitativos, mas qualitativos – isto é, que 
são vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e cultural). Para Raphael 
Lemkin, advogado responsável pela definição do novo tipo penal:

De um modo geral, o genocídio não significa necessariamente a des-
truição imediata de uma nação, exceto quando realizada por assassi-
natos em massa de todos os membros de uma nação. Pretende, antes, 
significar uma coordenação planejada de diferentes ações visando à 
destruição de fundamentos essenciais da vida de grupos nacionais, 
com o objetivo de aniquilar os próprios grupos. Os objetivos desse 
plano seriam a desintegração das políticas sociais e culturais, de cul-
tura, idioma, sentimentos nacionais, religião e a existência econômica 
de grupos nacionais e a destruição dos interesses pessoais segurança, 
liberdade, saúde, dignidade e até a vida dos indivíduos pertencentes 
a esses grupos. O genocídio é dirigido contra o grupo nacional como 
uma entidade, e as ações envolvidas são direcionadas contra indivídu-
os, não em sua capacidade individual, mas como membros do grupo 
nacional. (LEMKIN, 1944, p. 79, tradução livre)2

2. No original: “[g]enerally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate de-
struction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It 
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A partir dos contornos do genocídio foi possível a acusação formal 
dos nazistas sobreviventes que, direta ou indiretamente, contribuíram para 
a hecatombe na Alemanha. A adoção do conceito de genocídio possibili-
tou, também, a formulação de um instrumento global de direitos humanos 
no âmbito das Nações Unidas, então recém organizada. A Convenção para 
a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio foi concluída em Paris, 
aos 11 de dezembro de 1948, e definiu o genocídio, em seu artigo 2º, como 
o conjunto de atos cometidos com a intenção de destruir no todo ou em 
parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. São condutas genoci-
das, de acordo com a Convenção, os atos de: a) matar membros do grupo; 
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
c) submeter intencionalmente o grupo à condição de existência capaz de 
ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial; d) adotar medidas desti-
nadas a impedir os nascimentos no seio de grupo e; e) efetuar a transferên-
cia forçada de crianças do grupo para outro grupo.

Vê-se, assim, que o tipo penal é formado não apenas por elementos 
objetivos (que descrevem condutas, modos de agir, pessoas, coisas, etc.), 
mas, também, por elementos subjetivos, que identificam uma finalidade do 
agente, no caso, a intenção de destruir, no todo ou em parte, uma minoria 
social. Segundo o ensinamento de José Cirilo de Vargas:

De um modo geral, fala-se na existência de elementos subjetivos do 
tipo, “distintos do dolo e da culpa”, quando se identifica um especial 
fim de agir, ou quando o agente realiza o tipo com certa e determi-
nada intenção. Isso acontece naqueles casos em que não é suficiente, 
na descrição da conduta ilícita, a simples consideração da dimensão 
externa da mesma (como no delito tipo de homicídio), mas é neces-
sário levar em conta, também, uma efetiva tendência subjetiva ou 
atitude psicológica especial do agente. (VARGAS, 2014, p. 33)

Assim, é de se averiguar, no ato de imputação da prática crimino-
sa do genocídio, qual a finalidade do agente, examinando-se os elementos 
probatórios que possam elucidar este especial fim pretendido. Como ten-
cionamos argumentar adiante, o descaso com o combate à Covid-19 entre 
os povos indígenas e, em relação à questão prisional, o não agir em prol do 

is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction 
of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups 
themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social 
institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of 
national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even 
the lives of the individuals belonging to such groups. Genocide is directed against the national 
group as an entity, and the actions involved are directed against individuals, not in their indi-
vidual capacity, but as members of the national group” (LEMKIN, 1944, p. 79).
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desencarceramento massivo podem ser indícios de uma finalidade velada 
de extermínio dos corpos indesejáveis.

Punem-se, segundo a Convenção, não apenas o resultado do genocí-
dio (o extermínio total ou parcial), como também sua tentativa, associação 
ou incitação (nos termos do artigo 3º), o que garante maior proteção aos 
povos originários e tradicionais, bem como aos grupos religiosos, nacio-
nais ou raciais que estejam sendo ameaçados por ações ou omissões com 
potencial destrutivo. 

A Convenção foi internalizada e ratificada pelo Brasil por força do 
Decreto n.º 30.822, de 6 de maio de 1952, sendo regulamentada pela Lei n.º 
2.889, de 1º de outubro de 1956, que, de modo confuso para a sistemática 
penal brasileira, descreveu todas as condutas que caracterizam o genocídio 
remetendo-as às penas tipificadas em outros tipos penais semelhantes, sendo 
tais penas agravadas em um terço quando cometidas por servidores públicos 
ou governantes, conforme o artigo 4º. Assim tipificam-se as condutas de:

A. matar membros do grupo com a mesma pena que o crime do artigo 
121, §2º, do Código Penal (homicídio qualificado), sendo, portanto, a 
pena de reclusão, de doze a trinta anos; 

B. causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo 
com a mesma pena que o crime do artigo 129, §2º, do Código Penal 
(lesão corporal gravíssima), sendo, portanto, a pena de reclusão, de 
dois a oito anos; 

C. submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes 
de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial com a mesma pena 
do crime do artigo 270, do Código Penal (envenenamento de água po-
tável ou de substância alimentícia ou medicinal), sendo, portanto, a 
pena de reclusão, de dez a quinze anos); 

D. adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo 
com a mesma pena do crime do artigo 125, do Código Penal (aborto 
provocado por terceiro), sendo, portanto, a pena de reclusão, de três a 
dez anos e, por fim; 

E. efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo com 
a mesma pena do crime do artigo 148, do Código Penal (sequestro e cár-
cere privado), sendo a pena, portanto, de um a três anos. (Brasil 1956).

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ocorrência do crime 
de genocídio contra os Yanomami pela análise do Recurso Extraordinário 
– RE n.º 351487/RR, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, no caso deno-
minado de Massacre do Haximu, ocorrido em 1993. Dezesseis Yanomami 
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foram assassinados por ação de garimpeiros que invadiram suas terras na 
corrida pelo ouro (Brasil 2006).

Em que pese a proteção às minorias étnicas, raciais e religiosas possi-
bilitadas pela definição de genocídio, o termo sofreu ligeira revisão pela in-
terpretação do etnólogo Robert Jaulin. Para Jaulin, o termo genocídio não 
explicaria devidamente a finalidade de ações e omissões do Estado que não 
necessariamente conduzem ao extermínio de corpos, mas à progressiva ou 
instantânea forma de ser, agir e pensar desses grupos vulneráveis.

Estas ações ou omissões que consolidam a política interétnica ado-
tada pelo Estado quanto às relações que trava com os povos originários 
é dita integracionista, apesar de seu caráter assimilacionista. Integração 
pressupõe o intercâmbio de cosmovisões, o diálogo entre dois ou mais po-
los que, em posição de equilíbrio, voltam-se à construção de soluções para 
problemas comuns. A assimilação, por seu turno, indica a postura de negar 
ao Outro seu aspecto diverso, incorporando-o, ainda que forçosamente, ao 
modo de vida e aos valores do agente opressor, que mantém vivo o projeto 
colonial. Nas palavras de Robert Jaulin:  

Os direitos concedidos a um grupo ou a um homem colocado em 
uma gaiola – essa gaiola que a civilização branca se tornou para 
toda a humanidade – são necessariamente ilusórios, possivelmente 
equívocos. Apenas um pouco de história pode distinguir integração, 
que está sempre no território nacional (cf. colonial), da assimilação 
cultural. 

A integração é, portanto, um procedimento de justificação ou “au-
tenticação” do estado colonial, que geralmente se refere a fronteiras 
ecológicas e culturais artificiais, é formado a partir de uma minoria 
estrangeira que toma o poder, mesmo quando aparentemente, essa 
minoria “desaparece” em favor dos “mestiços” ou nacionais que a 
sucedem e perpetuam. A assimilação não “propõe” o espaço colo-
nial, mas a “civilização” colonial. No entanto, o espaço conquistado 
é deduzido desse caráter de “estar em extensão” da civilização oci-
dental, que aqui é claramente definida como civilização branca. A 
oposição entre esses termos é certamente interessante, mas apenas 
distingue os procedimentos ou palavras associados à negação do 
outro. (JAULIN, 1970, p. 12, tradução livre)3

3. No original: “Les droits accordés à un groupe ou à un homme mis en cage – cette cage 
qu´est devenue la civilisation blanche pour toute humanité – sont nécessairement illu-
soires, éventuellement équivoques. Seule la petite historie peut distinguer l´intégration, 
qui est toujours au territoire national (cf. colonial), de l´assimilation culturelle. L´inté-
gration est donc une procédure de justification ou “d´authentification” de l´Etat colonial, 
lequel réfere le plus souvent à des frontières écologiques et culturelles artificielles, se 
constitue à partir d´une minorité étrangère accaparant le pouvoir, lors même que cette 
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É nestes termos, pois, que se pode afirmar que o não atendimento 
devido à saúde dos povos originários em tempos de Covid-19 enquadra-se 
como conduta genocida e etnocida, por negarem o direito à existência com 
dignidade de pessoas marcadas por uma identidade étnica diversa da hege-
mônica. Aliás, a Covid-19 tem apenas explicitado um quadro de desigual-
dades seculares, o que indica que a demora na tomada de decisões eficazes 
no combate à pandemia do novo coronavírus tem, de fato, grande potencial 
de exterminar povos originários ou suas culturas. 

A crise da Covid-19 veio à tona, em toda a sua dureza, profundas 
desigualdades sociais e territoriais no acesso aos serviços básicos e 
de saúde, que convergem com os povos indígenas e um dos grupos 
mais vulneráveis diante da pandemia. Os sinais de abandono signi-
ficam que, na sua maioria, cuidam de uma infraestrutura de saúde 
adequada e de acesso seguro aos serviços básicos, como água potá-
vel e saneamento. Especialmente, os povos sem direitos territoriais 
garantidos têm um estado de saúde anterior, mas a causa fraca da 
insegurança alimentar e nutricional e a alta prevalência de doenças 
anteriores. (OXFAM, 2020, p. 8, tradução livre)4

A situação alarmante para indígenas em liberdade é amplificada quan-
to aos indígenas em situação prisional, especialmente no Estado de Mato 
Grosso do Sul, que concentra a maior população prisional indígena no País.

O encarceramento de indígenas: entre prisões muradas e amuradas

De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – InfoPen, compilados pelo Departamento Penitenciário 
Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DEPEN/MJSP), 
eram, até dezembro de 2019, 748.009 pessoas privadas de liberdade e, desse 

minorité “disparaisse” apparemment au profit des “métis” ou nationaux qui lui succèdent 
et la perpétuent. L´assimilation ne met pas “en avant” l´espace colonial, mais la “civilisa-
tion” coloniale. Or, l´espace conquis se déduit de ce caractère “d´être en extension” de la 
civilisation occidentale, laquelle est ici nettement définie comme la civilisation blanche. 
L´opposition entre ces termes est assurément intéressante, mais elle ne distingue que les 
procédures ou les mots associés à la négation d´autrui” (JAULIN, 1970, p. 12).

4. No original: “La crisis por la Covid-19 ha puesto al descubierto, en toda su crudeza, 
las profundas desigualdades sociales y territoriales en el acceso a servicios básicos y de 
salud, que convierten a los pueblos indígenas en uno de los colectivos más vulnerables 
frente a la pandemia. Siglos de abandono hacen que, en su mayoría, carezcan de infraes-
tructura de salud adecuada y de un acceso seguro a servicios básicos, como agua potable 
y saneamiento. Especialmente, los pueblos sin derechos territoriales seguros tienen un 
estado previo de salud más débil a causa de la inseguridad alimentaria y nutricional, y 
por la alta prevalencia de enfermedades previas” (OXFAM, 2020, p. 8).
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total, 1.390 eram indígenas (1.325 homens e 65 mulheres). O Estado do 
Mato Grosso do Sul liderava como o ente federado com a maior taxa de 
criminalização e encarceramento de indígenas no Brasil, com 305 homens 
e 17 mulheres encarcerados (322 pessoas no total). Nos demais Estados, as 
taxas variam significativamente.

Em termos de representação regional, respectivamente, da maior à 
menor taxa de indígenas aprisionados, encontravam-se as regiões assim or-
denadas: Centro-Oeste (37,62%), Norte (21,70%), Nordeste (18,31%), Sul 
(15,93%) e Sudeste (6,44%). O Estado de Mato Grosso do Sul, como aponta 
Daniele de Souza Osório ao revisitar os dados do Censo de 2010, é o segun-
do ente federado com a maior parcela populacional indígena: em números 
absolutos, são 73.295 pessoas autodeclaradas indígenas, destacando-se as 
etnias Atikum, Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva, Terena, Kadiwéu, Gua-
tó, Ofaié e Kinikinau (OSÓRIO, 2020, p. 39).

As informações sobre o encarceramento dos indígenas limita-se a 
essas informações dispersas e imprecisas: não há certeza quanto aos grupos 
étnicos mais afetados por membros criminalizados, nem quais crimes lhes 
são imputados ou como a legislação penal e processual penal foi aplicada. 
Daniele de Souza Osório também relata tal imprecisão ao mencionar a atu-
ação da Defensoria Pública da União entre indígenas criminalizados no 
Mato Grosso do Sul, no ano de 2018, como se destaca a seguir:

No mês de julho de 2018, em inspeção da Defensoria Pública da 
União (DPU), somente nos estabelecimentos prisionais da cidade de 
Dourados/MS, foram encontrados 86 indígenas presos, todos auto 
identificados durante as ações penais e a quem não foram assegura-
dos o regime de semiliberdade do Estatuto do Índio.

A DPU distribuiu a esses indígenas questionários impressos a serem 
respondidos para a aferição dos seguintes temas específicos a sua 
condição étnica: “Teve intérprete da sua língua materna durante o 
processo criminal?” “Realizou entrevista com antropólogo durante 
o processo criminal ou na execução da pena?” “Durante o tempo 
em que está preso recebeu visita?” “Acredita que sua condição de 
indígena é amparada ou vista pelo Estado?”

Em resposta às questões apresentadas pela DPU, 72 indígenas presos 
afirmaram que não tiveram assegurado intérprete, 70 não passaram 
por perícia antropológica e apenas 28 apontaram ter recebido algu-
ma visita de familiares. O mais estarrecedor é que nenhum respon-
deu afirmativamente à indagação sobre o amparo ou a observação 
de sua condição de indígena pelo Estado. (OSÓRIO, 2020, p. 40)

A invisibilidade dos indígenas no sistema de justiça criminal não é, 
assim, um desvio de uma trajetória retilínea: é, forçosamente, o desenho de 
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um projeto do racismo estrutural que apaga a diversidade étnica, limitan-
do-a ao espaço cerrado das grades de uma instituição total, como a prisão. 
Estejam em prisões muradas (como as penitenciárias) ou amuradas (numa 
sociedade que os segrega do convívio interétnico fraterno), aos indígenas 
nega-se o reconhecimento da condição de sujeitos de direitos, com drástica 
diminuição de sua dignidade humana. 

O encarceramento, portanto, é o signo de um alijamento dos inde-
sejáveis, com um fino sentido político de encobrimento da marginalização 
social e política imposta aos povos indígenas e seus membros. No Estado 
do Mato Grosso do Sul, onde prepondera forte interesse econômico pela 
exploração das terras com mão de obra barata e espoliada (em geral, indí-
gena), a criminalização e o encarceramento, como consequência, são estra-
tégias biopolíticas de dominação, não meras coincidências demográficas.

No gráfico a seguir, apresentam-se os picos, por semestre, de pri-
sionalização de homens e mulheres indígenas em todo o Brasil, segundo 
dados dos levantamentos produzidos pelo DEPEN de dezembro de 2005 a 
dezembro de 2019. Destacam-se, contudo, que o DEPEN não disponibili-
zou os relatórios relativos aos semestres de junho a dezembro de 2013 e de 
janeiro a junho de 2015. 

Imagem 1. Total de indígenas encarcerados (dez. 2005 a dez.2019)

Dados: Ministério da Justiça e Segurança Pública – Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen) – Sistema de Informações Penitenciárias – Infopen. Disponível em: http://antigo.

depen.gov.br. Acesso em: 30.jul.2020.

Nota-se que os últimos dois anos (de 2017 a 2019) demonstram uma 
elevação de indígenas encarcerados, embora não haja certeza se houve, de 
fato, um aumento de casos de prisionalização ou apenas maior reconheci-
mento de indígenas antes não identificados – e a incerteza quanto aos mé-
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todos usados para o levantamento estatístico (se foi respeitado o auto-reco-
nhecimento ou se houve atribuição da identidade étnica por policiais penais) 
desvela, novamente, o racismo institucional que ignora a importância da 
produção de dados, ocultando-se, eventualmente, uma seletividade étnico-
-racial indispensável para a crítica do sistema de justiça criminal e prisional.

Vê-se, assim, que a imagem anterior é a disposição gráfica de como o 
aumento exponencial do encarceramento de indígenas foi produzido sem 
diretrizes legais garantistas que se coadunem ao pluralismo jurídico adota-
do pela Constituição Federal. É, também, a demonstração de como a polí-
tica indigenista ainda se realiza sob o viés integracionista, pois, silenciosa-
mente, ignora a ilicitude formal das prisões e chega mesmo a justificá-las 
como legítimas com o argumento da assimilação destas pessoas à socieda-
de nacional. Numa metáfora, o Estado é como o peregrino que, de olhos 
abertos, carrega à luz do dia uma vela acesa, afirmando não ver um palmo 
diante de si. A ilegalidade das prisões é propositalmente ignorada, pois sua 
revelação (ainda que explicitada) confronta o ideário assimilacionista que 
não foi abandonado.

Tal postura dos agentes públicos é o que outrora denominamos como 
“penalidade civilizatória” (SILVA, 2016, p. 58), o exercício da biopolítica 
que, estigmatizando (por meio da criminalização secundária) e encarce-
rando os corpos indígenas, simboliza o atingimento do ideal de integração 
à sociedade nacional como meta realizada. 

Determinar quem é e quem não é indígena; dizer quem tem ou não 
tem amparo por legislação protetiva específica; manipular um pre-
cário conceito sobre sua natureza atemporal e universal (índio ar-
quetípico); atribuir ou não a identidade étnica do outro, segundo 
parâmetros etnocêntricos e racistas: estas são as funções políticas 
possibilitadas pelo discurso penal, feito com base na criminologia 
positivista, e desempenhadas pelas agências do sistema punitivo 
contemporâneo, na criminalização de indígenas – processo que inti-
tulamos de penalidade civilizatória (SILVA, 2006, p. 248)

Logo, a prisionalização de indígenas é, em si, um fenômeno que de-
monstra o produto de uma criminalização feita sem respaldo normativo. 

Por determinação do parágrafo único do artigo 56 do Estatuto do 
Índio, o regime prisional aplicável é o de semiliberdade, muito embora não 
haja certeza quanto aos requisitos para sua aplicação e seu funcionamento 
(BRASIL, 1973). 

Nas palavras de Ela Wiecko Volkmer de Castilho, “[o] intento de 
assegurar medidas punitivas que evitem o encarceramento prolongado dos 
sujeitos indígenas relaciona-se ao fato desta modalidade punitiva gerar 
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consequências negativas à manutenção dos vínculos culturais, familiares e 
comunitários, além de prejuízo à ressocialização das pessoas” (CASTILHO, 
2019, p. 100). 

Contudo, a lei indigenista não informa o “grau de integração” à socie-
dade envolvente como requisito exigido para o exame de sua determinação e, 
logo, o regime de semiliberdade constitui-se como direito subjetivo de todos 
os indígenas criminalizados e que deveria ser observado independentemente 
daquele critério integracionista sustentado pelo Estatuto do Índio. 

Por isso, o estabelecimento de penas de cumprimento em regime de 
semiliberdade no local de funcionamento da FUNAI – ainda que a lei-
tura do dispositivo possibilite incluir outros órgãos indigenistas – mais 
próximo do território étnico de moradia, permitiria a continuidade 
da convivência afetivo-cultural, sem menosprezo à função punitiva da 
pena. Ainda assim, há de se convir que nem sempre a localização do 
órgão indigenista está geograficamente próxima do território étnico 
de moradia do sujeito, o que poderia dificultar o alcance prática do 
objetivo proposto na medida. (CASTILHO, 2019, p. 1000)

O cumprimento de pena em estabelecimento penal comum já é, por-
tanto, a imposição de um regime prisional mais gravoso, constituindo-se 
como prisão marcada por ilicitude em sua base; se não feito em estabeleci-
mento da Funai próximo ao território étnico do indígena criminalizado, tal 
cumprimento deveria ocorrer em estabelecimento penal correspondente 
ao de menor rigor em relação ao regime concretamente aplicado, por inter-
pretação analógica mais benéfica ao criminalizado.

A inexistência destes estabelecimentos específicos acaba por influir 
na prisionalização de indígenas em estabelecimentos penais comuns e, em 
tempos da Covid-19,  tal fato tem uma potencialidade etnocida e genocida 
ainda mais elevada, pondo em risco não apenas a população carcerária, 
mas também a sociedade envolvente, em especial as comunidades e povos 
originários mais próximos.

Casos de Covid-19 nas prisões brasileiras

O pânico causado pela pandemia do SARS-CoV-2 (novo coronaví-
rus) desde o alerta das Nações Unidas ocorrido em março de 2020 tem se 
mostrado real quando se examinam os casos de pessoas infectadas e que 
se encontram dentro de estabelecimento prisionais. É que o gravame de 
violações de direitos humanos fundamentais para as pessoas em situação 
carcerária foi amplificado pela doença infecciosa, dado o fato de que o não 
atendimento à saúde destes indivíduos potencializa a disseminação viral. 
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Em se tratando de indígenas aprisionados, portanto, a somatória de 
violações é exponencial: já, por duas vezes, estigmatizados (pela discrimi-
nação étnica e por sua condição de cárcere), os indígenas neste contex-
to têm reduzidas possibilidades de evitarem o contágio. Como exposto, a 
inexistência de instituições diferenciadas para seu encarceramento e a não 
aplicação de medidas desencarceradoras pelo Estado agudizam o risco de 
extermínio imediato ou gradual de povos e comunidades locais, tendo em 
vista o fluxo, entre o sistema penitenciário e a sociedade, dos policiais pe-
nais e demais servidores do sistema de justiça criminal, bem como o conta-
to com familiares e auxiliares da Justiça. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), antes do anúncio do quadro 
pandêmico atual, buscou adotar algumas providências quanto ao elevado 
encarceramento de indígenas e recomendou aos magistrados penais e de 
execução penal algumas práticas positivas de respeito à interculturalidade. 
Assim, como exemplo maior, foi elaborada a Resolução n.º 287, de 2019, 
que propunha-se a revisar os ditames do Estatuto do Índio e do Código Pe-
nal para estabelecer procedimentos ao tratamento de indígenas pelo Poder 
Judiciário. Incentiva a resolução o respeito à autoidentificação, bem como 
estimula a oferta pelos juízos de serviços de interpretação da língua mater-
na do acusado e a realização de laudo antropológico, priorizando-se, ainda, 
métodos tradicionais de resolução de conflitos (BRASIL, 2019). 

Interrompida pelo alarme do quadro pandêmico da Covid-19 nas 
prisões, a discussão sobre a aplicação da Resolução n.º 287, de 2019 não 
deve ser de todo abandonada, mesmo porque, justamente ante a ameaça de 
maior morticínio pela doença dentro desses estabelecimentos, deve o Esta-
do manter-se atento ao seu dever de proteção à vida e à integridade física de 
todos os sujeitos de direitos, o que, certamente, engloba os indígenas, que já 
estão encarcerados sem os devidos respaldos legais.

Quanto ao combate à Covid-19 nas unidades prisionais, outras re-
comendações foram elaboradas pelo CNJ. Neste sentido, a Recomendação 
n.º 62, de 2020, propõe várias medidas para contenção da disseminação do 
novo coronavírus no sistema prisional e, também, nas unidades de aplica-
ção de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei. 
Em resumo, sugerem-se a redução do fluxo de pessoas que ingressam nes-
ses locais, a suspensão de audiências de custódia (mantidas, apenas, para 
análise de prisões em flagrante) e a tomada de ações conjuntas entre Judici-
ário e Executivo quando da formulação de planos de contingência. 

Para esta Recomendação, em especial, são os indígenas considerados 
grupos de atendimento prioritários, referendando-se a necessidade de atu-
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ação conjunta à Secretaria de Saúde Indígena (SESAI), à FUNAI, ao Minis-
tério Público Federal e aos magistrados, como segue:

Art. 12. Recomendar aos magistrados que, no âmbito de suas atri-
buições, informem à Fundação Nacional do Índio – Funai, à Secre-
taria Especial de Saúde Indígena – Sesai, ao Ministério Público Fe-
deral e à comunidade interessada a respeito da adoção de medidas 
que afetem diretamente pessoas indígenas privadas de liberdade, 
especialmente quanto ao diagnóstico de Covid-19 e à concessão de 
liberdade provisória ou medidas em meio aberto, observando-se o 
tratamento jurídico-penal diferenciado a que fazem jus e os proce-
dimentos descritos na Resolução CNJ nº 287/2019. (BRASIL, 2020)

A publicação desta recomendação e o seu não cumprimento imedia-
to geraram a interposição por partidos políticos, entidades e organizações 
da sociedade civil (como a APIB – Articulação dos Povos Indígenas do Bra-
sil, na condição de amicus curiae) de pedido de medida cautelar inciden-
tal no âmbito da ação constitucional de Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental – ADPF n.º 347 (que reconheceu o sistema prisional 
como um estado de coisas inconstitucional), buscando-se, especificamente, 
a substituição de prisões preventivas por medidas cautelares alternativas 
(aos presos do grupo de risco), além do deferimento de prisão domiciliar 
para condenados por crimes sem violência ou grave ameaça. Almeja a ação, 
também, a determinação de progressão de regime antecipada, como forma 
de reduzir o número de pessoas encarceradas e, assim, reduzir o número de 
contaminados. Até o presente momento, não houve encaminhamento pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF, 2020).

A não tomada de ações imediatas e eficazes no combate à virulência 
do SARS-CoV-2 dentro das unidades prisionais configura-se como um ato 
de potencial extermínio em massa e que, especificamente quanto aos gru-
pos minoritários, pode redundar numa prática genocida, dados todos os 
alertas indispensáveis para o agir do Poder Público. Aqui, retomam-se os 
conceitos anteriormente mencionados que definem as práticas genocidas e 
etnocidas: pois, a omissão ou o agir imperito do combate à Covid-19, ainda 
mais em um contexto de elevado grau de risco de contágio (como são os 
presídios), configura-se como uma intencionalidade lesiva, que precisa ser 
urgentemente corrigida, sob pena de efeitos deletérios irreversíveis.

Considerações finais

As práticas genocidas e etnocidas impõem-se como auxiliares da 
manutenção de uma ideologia monista que oculta as diversidades em prol 
da uniformização de interesses sociais, políticos,  culturais e econômicos 
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prevalecentes. O extermínio de corpos e de vivências que diferem de pa-
drões eurocêntricos funciona como uma engrenagem secular de um proje-
to de construção social colonial, que nega o reconhecimento da condição 
de dignidade de subjetividades ímpares. Nesse movimento de ocultamento 
e opressões, os indígenas sofrem duplamente: em primeiro lugar, pela nega-
ção de seu direito à existência com dignidade e, em segundo, pela negação, 
por tabela, dos demais direitos objetivos.

A disseminação da Covid-19 tem apenas ressaltado as violências co-
tidianas de tais sujeitos marginalizados no jogo político republicano. Ten-
do a si negados os direitos humanos fundamentais de primeira e segunda 
dimensões (como o direito à vida, à integridade física e o acesso à saúde 
pública), os povos originários demandam, de si mesmos, o fortalecimento 
de sua identidade étnica para fins de resistência política e jurídica. Nesse 
embate, a construção de narrativas genocidas e etnocidas se impõem por 
meio da criação de obstáculos na conquista de direitos – o que se acentua, 
em especial, quanto aos indígenas criminalizados.

A incerteza quanto aos dados estatísticos de indígenas prisionaliza-
dos no Brasil gera (e retroalimenta) o racismo institucional que invisibili-
za propositalmente os sujeitos de direitos que deveriam ser priorizados no 
acesso à Justiça, dado o fato de que seu aprisionamento já é realizado sem as 
devidas garantias processuais penais. Assim, além dos desafios impostos ao 
combate à Covid-19 fora dos muros das prisões institucionais, os indígenas 
enfrentam muralhas invisíveis aos olhos, mas que os acondicionam num 
lugar de menor importância no concerto social. O não reconhecimento de 
seus direitos, seja dentro ou fora das unidades prisionais, induz ao reconhe-
cimento de um discurso genocida, pois que o Estado, ao assim agir, abdica 
de seu dever protetivo em prol da tática biopolítica de extermínio imediato 
ou progressivo dos indesejáveis.

A resistência, como dito, vem dos próprios movimentos indígenas 
que, unidos no propósito de construção de uma sociedade igualitária em 
termos de acesso a bens e direitos, impõe-se nos combates por narrativas de 
direitos, como vetores de uma transformação da sociedade atual.

Referências

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Recomendação n.º 62, de 17 de 
março de 2020. Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de me-
didas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Co-
vid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Disponível 
em: https://www.cnj.jus.br. Acesso em: 30.jul.2020.



Vukápanavo: Revista Terena, nº 04, Out/Nov, 2020.  215

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 287, de 25 de junho 
de 2019. Estabelece procedimentos ao tratamento das pessoas indígenas 
acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade, e dá diretrizes para 
assegurar os direitos dessa população no âmbito criminal do Poder Judiciá-
rio. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br. Acesso em: 30.jul.2020.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento Peniten-
ciário Nacional (DEPEN). Levantamento Nacional de Informações Penitenci-
árias – InfoPen Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 30.jul.2020.

BRASIL. Presidência da República. Lei n.º 2.889, de 1º de outubro de 1956. 
Define e pune o crime de genocídio. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br. Acesso em: 6.ago.2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário – RE n.º 
351487/RR. Tribunal Pleno. Relator Min. Cezar Peluso. 1. CRIME. Geno-
cídio. Definição legal. Bem jurídico protegido. Tutela penal da existência do 
grupo racial, étnico, nacional ou religioso, a que pertence a pessoa ou pes-
soas imediatamente lesionadas. Delito de caráter coletivo ou transindividu-
al. Crime contra a diversidade humana como tal. (...). Data de julgamento: 
03/08/2006. Data de publicação: 10/11/2006. Disponível em: http://portal.
stf.jus.br. Acesso: 30.jul.2020.

CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de. Indígenas na Prisão: o Déficit da 
Perspectiva Intercultural. In: CASTILHO, Ela Wiecko Volkmer de.; OLI-
VEIRA, Assis da Costa. Lei do Índio ou Lei do Branco – Quem decide? 
Sistemas jurídicos indígenas e intervenções estatais. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2019.

JAULIN, Robert. La paix blanche: introduction a l´ethnocide. Paris: Édi-
tions du Seuil, 1970.

LEMKIN, Raphael. Genocide : Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied 
Europe; Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Re-
dress. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Go-
vernment, Proposals for Redress. 1944 Vol. 1: 79 – 98. Disponível: http://
search.ebscohost.com. Acesso em: 30 jul. 2020.

OSÓRIO, Daniele de Souza. A pena de prisão no Brasil: o encarceramen-
to de indígenas em Mato Grosso do Sul – multiculturalismo e o direito à 
identidade. In: AMADO, Luiz Henrique Eloy. Justiça Criminal e Povos 
Indígenas no Brasil. São Leopoldo: Karywa, 2020.

OXFAM Internacional. Evitar el etnocidio: pueblos indígenas y derechos 
territoriales en crisis frente a la Covid-19 en América Latina. Disponível 
em: https://oxfamilibrary.openrepository.com. Acesso 30.jul.2020.



216  Vukápanavo: Revista Terena, nº 04, Out/Nov, 2020.

SILVA, Tédney Moreira da. No banco dos réus, um índio: criminalização de 
indígenas no Brasil. São Paulo: IBCCRIM, 2016.

VARGAS, José Cirilo de. Do tipo penal. São Paulo: Editora Atlas, 2014.

Abstract: This is a scientific article that addresses the ethnocidal and genocid-
al effects of the wide spread of SARS-CoV-2 (new coronavirus), which causes 
Covid-19, among criminalized indigenous people who are serving a final sentence 
or who are, in a preventive manner, in a situation in the Brazilian state of Mato 
Grosso do Sul. Based on the definitions of the concepts of ethnocide and genocide, 
this article aims to argue that the absence of specific public policies and the adop-
tion of ineffective and imperative actions in the fight against virulence are con-
figured as tactics. of extermination of bodies and denial of ethnic diversity, being 
characterized as conducts, respectively, omissive and commissive of the genocide. 
The most recent data from the National Penitentiary Department of the Ministry 
of Justice and Public Security (DEPEN / MJSP) on the number of prisoners in the 
State of Mato Grosso do Sul are addressed and the theoretical supports that allow 
the critical examination of the high degree are pointed out of prisoning indigenous 
people in Brazil. It uses the qualitative bibliographic methodology for the final 
production of the analysis.
Keywords: incarcerated indigenous peoples; Covid-19; ethnocide; genocide; in-
digenous peoples.


