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Evangelização de povos indígenas
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Para o Supremo Tribunal Federal, a atividade de alcançar o outro, mediante

persuasão, é inerente à atividade religiosa, não sendo ilícita, por si só, a

comparação, a hierarquização e até mesmo a animosidade entre crenças.

Essa afirmação é plenamente cabível quando todos compartilham do

mesmo horizonte normativo, para usar uma expressão do filósofo alemão

Jürgen Habermas. Mas ela se aplica aos povos indígenas isolados?

O debate volta agora ao STF com um novo desafio na ADI (Ação Direta

de Inconstitucionalidade) . Nela, a Articulação dos Povos Indígenas

do Brasil (Apib) questiona dispositivo da lei ./ que permite a

permanência de missões religiosas em territórios de povos indígenas

isolados.

Operação da Funai apoia índios isolados no Amazonas
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Talvez muita gente não saiba, mas no Brasil existem inúmeros povos

indígenas que, conscientemente, escolheram viver em isolamento. Esses

coletivos não vivem na ignorância, ou sem saber da nossa existência, mas

sim optaram pela forma de vida que levam. Na opção e ação de seu

isolamento está a vontade manifesta de ter maior controle sobre as relações

que estabelecem com grupos ou pessoas que os rodeiam e de viver segundo

seus usos e costumes.

Especialistas que trabalham há décadas com esses grupos já demonstraram

que, devido aos seus costumes e tradições, eles estão sujeitos a uma

vulnerabilidade socioepidemiológica muito maior que a nossa. Se

protegermos seus territórios e garantirmos que sigam com suas estratégias

milenares de controles de epidemias, permanecerão saudáveis. Porém, se a

proteção falha, quando ocorre um processo de contato e, também, no

período pós-contato, essas populações ficam mais suscetíveis a adoecer e

morrer em função, principalmente, de doenças infecciosas — pelo fato de
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não terem memória imunológica para os agentes infecciosos corriqueiros

na população brasileira e acesso à imunização ativa por vacinas.

Por essas razões, a restrição ao ingresso de terceiros em áreas com a

presença confirmada de indígenas isolados é diretriz da política indigenista

desde . No entanto, no ano passado, o governo Bolsonaro editou a lei

., que permite a permanência de missões religiosas em terras

indígenas de isolados.

O que todos os presidentes da República entenderam, e Bolsonaro parece

não compreender, é que, ao optarem pelo isolamento, esses indígenas não

desejam viver em contato constante com sociedades que não as deles e,

muito menos, decidir se vão “abrir-se ou não ao recebimento de religiosos”,

como defendeu o governo perante o STF.

Yanomamis isolados na Amazônia

Índios isolados no Acre
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A liberdade religiosa dos missionários pode ser exercida em todo o

território nacional, e não há nada de antidemocrático em compatibilizá-la

com pequenas regiões onde esses grupos de indígenas isolados, minoritários

e vulneráveis resistem para manter seus próprios modos de vida, conforme

lhes garante o artigo  da nossa Constituição.

Esse indigenismo que o Planalto e suas normas querem estabelecer merece

não apenas atenção sanitária, jurídica e social, mas também o reforço do

repúdio que há mais de  anos a Constituição já consolidou contra essa

visão integracionista e colonizadora dos povos indígenas.
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Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal.

Sua publicção obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas

brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento

contemporâneo.
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