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G
OS ÍNDIOS ISOLADOS

Existem hoje 112 povos isolados no Brasil que estão em áreas protegi-
das, ecossistemas únicos, contribuindo, com o seu conhecimento, para 
o uso sustentável da floresta.

Há uma categoria de povos indígenas que somente pode ser en-
contrada na América do Sul, com maior incidência na Amazônia. 
Trata-se dos “índios isolados”. Também são chamados de “arredios”, 
“brabos”, “hostis”, “sem contato”, “afastados”, “livres”, “em situação 
de isolamento voluntário”... Causam grande curiosidade pelo fato de 
evitar contato com outros povos. E aí reside sua principal caracte-
rística. Não são povos que “não foram achados” por nossa sociedade, 
mas que, voluntariamente, fogem do contato.

Os motivos para a ausência de relações com as sociedades na-
cionais ou para o baixo nível de contato com as mesmas dependem 
de cada povo. De um modo geral, o isolamento é interpretado como 
tendo relação com a ocorrência, no passado, de doenças que causaram 
epidemias mortais, ou por submissão à violência física, ou à degrada-
ção ambiental, que retira os recursos necessários à sua sobrevivência. 
Pode ser também por preservação cultural. Enfim, interpreta-se o 
isolamento como receio de que o contato possa comprometer sua 
continuidade histórica.
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Entrave 
Em um encontro de indigenistas, promovido pela Fundação Na-

cional do Índio (Funai) em 1987, concluiu-se que, de modo geral, os 
índios isolados só foram atraídos pela nossa sociedade quando eram 
considerados entrave a um empreendimento, seja governamental, 
seja privado. A carta final do encontro avisava que 

nunca nos poderemos esquecer de que, quando estamos em processo 
de atração, estamos na verdade sendo pontas de lança de uma socieda-
de complexa, fria e determinada, que não perdoa adversários com tec-
nologia inferior. Estamos invadindo terras por eles habitadas, sem seu 
convite, sua anuência. Estamos incutindo-lhes necessidades que jamais 
tiveram. Estamos desordenando organizações sociais extremamente ri-
cas. Estamos tirando-lhes o sossego. Estamos lançando-os num mundo 
diferente, cruel e duro. Estamos, muitas vezes, levando-os à morte.

Indígenas isolados são povos que, voluntariamente, fogem do contato 
com a sociedade não indígena. 
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Direito ao isolamento 
Com os erros do passado, aprendemos que o isolamento é uma 

decisão. E ela precisa ser respeitada. O direito ao isolamento pro-
vém da doutrina da autodeterminação dos povos indígenas, surgida 
no final do século XX, que norteou todos os documentos jurídicos 
editados pelo Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988. Essa 
doutrina estabelece o direito de essas comunidades decidirem seu 
modelo de vida – ou estratégia de sobrevivência –, de acordo com 
seus usos e costumes.

Dentre os documentos internacionais que permitem a proteção 
jurídica aos índios isolados, destacam-se a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948); a Convenção 169 sobre Povos Indígenas 
e Tribais, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Na-
ções Unidas (1989); e a Declaração das Nações Unidas sobre Povos 
Indígenas (2007).

Estima-se que mais de 100 povos isolados vivam em toda a bacia 
amazônica – que inclui o Brasil e mais 8 países –, totalizando cerca 
de 5 mil pessoas. Pelos dados do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi), existem hoje evidências de 112 povos isolados no Brasil. Em 
geral, estão em áreas protegidas, ecossistemas únicos, contribuindo, 
com o seu conhecimento, para o uso sustentável da floresta. 
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G
DIREITO À CONSULTA PRÉVIA

Apesar da previsão de obras, como cerca de 40 hidrelétricas na Ama-
zônia nos próximos 20 anos, o governo federal jamais realizou um 
processo de consulta prévia aos povos da floresta.

O Brasil é um país pluriétnico. Isso significa que ele reconhece a 
existência de diversos “grupos participantes do processo civilizatório na-
cional”, “em prol da diversidade étnica e regional”, como determina a 
Constituição, em seus artigos 215 e 216. Esses grupos são indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos, quebradores de coco babaçu, peconheiros (como 
os apanhadores de açaí). Chamados de povos ou comunidades tradicio-
nais, são sujeitos de direitos específicos. Um deles é o direito à consulta 
livre, prévia e informada, antes da instalação de qualquer medida admi-
nistrativa (obra) ou medida legislativa (lei) que os afete diretamente. Pois 
uma obra ou uma lei pode ser tão nociva a essas comunidades, que sua 
implantação talvez ocasione perigo para a própria existência deles. Esse 
direito está previsto na Convenção 169, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), que passou a ser aplicada no Brasil a partir de 2003.

Consulta livre 
A consulta é um processo, e como o próprio nome informa, tem 

de ser prévia à medida. Desde o momento em que se concebe o pro-
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jeto, a comunidade atingida já deve ser informada e participar de sua 
formulação. De nada adianta consultar a comunidade, após a realiza-
ção da obra.

A consulta deve ser livre. Significa que a comunidade não pode 
sofrer coação ou pressão. Daí resulta que ela deve ser de boa-fé. Ne-
nhuma farsa para ludibriar os povos consultados pode ser tolerada. 
Também não pode haver moeda de troca, como a construção de uma 
escola ou posto de saúde para que a medida seja aprovada. E há de ser 
respeitada a cultura local. Se falam sua própria língua, por exemplo, é 
necessário tradutor para todo o processo.

A consulta deve ser também informada. Todos os impactos ne-
gativos e positivos da medida têm de ser expostos, como a duração 
da medida, as etapas de implantação, a identificação dos atores. O 
objetivo disso é chegar a um acordo ou consentimento.

O tempo de duração da consulta dependerá da medida e da for-
ma pela qual a comunidade afetada se organiza política e socialmen-
te. Assim, a consulta ao povo indígena Kayapó, do Xingu, não será 

Crianças do povo Munduruku, às margens do Rio Tapajós, município de 
Jacareacanga, no Pará.
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semelhante àquela ao povo Munduruku, do Tapajós, nem à comuni-
dade quilombola de Cachoeira Porteira, no Rio Trombetas.

Aliás, esta última foi a única no Brasil a participar de um pro-
cesso de consulta prévia, quando o Estado do Pará lhe submeteu um 
projeto de desenvolvimento na região, no segundo semestre de 2013, 
em que a própria comunidade participou da formulação. Após modi-
ficações, o projeto foi, então, consentido.

Apesar da previsão de obras, como cerca de 40 hidrelétricas na 
Amazônia nos próximos 20 anos, o governo federal jamais realizou 
um processo de consulta prévia aos povos da floresta, mesmo existin-
do ações judiciais com esse objetivo.
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G
O SOCIOAMBIENTALISMO

O socioambientalismo parte de um princípio da articulação entre a 
biodiversidade e a sociodiversidade, ou seja, concilia desenvolvimento 
econômico com preservação ambiental.

No fim da década de 1980, num espaço de quase 3 meses, dois 
acontecimentos definiram os rumos do Brasil sobre a política de prote-
ção de sua floresta: o assassinato de Chico Mendes, líder dos seringuei-
ros do Acre, em dezembro de 1988; e o 1o Encontro dos Povos Indíge-
nas do Xingu, em Altamira (PA), em fevereiro de 1989, contra o projeto 
do governo militar de construir hidrelétricas na bacia do Rio Xingu.

Antes desses acontecimentos, havia distinção entre o movimento 
ambiental e o movimento social da floresta. Era como se estivessem 
em lutas diferentes, como se fosse possível diferenciar a proteção da 
floresta da proteção dos povos da floresta.

Embora isso pareça obviamente impossível hoje, naquela época 
não era. O ambientalismo, influenciado pelo conservacionismo nor-
te-americano, propunha que preservar seria deixar a floresta sem a 
presença humana. E, de outro lado, o movimento social da floresta 
não via sua bandeira como ambiental.

Os dois acontecimentos acima mudaram essa ótica. Eles mostra-
ram que as duas lutas estavam intrinsecamente ligadas. Os povos da 
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floresta não apenas necessitam desta para viver, como também con-
tribuem para enriquecer a biodiversidade. Crime maior seria despejar 
os povos da floresta de suas terras para que fossem declaradas como 
Parques Nacionais, por exemplo. 

Biodiversidade e sociodiversidade 
A ficha caiu, e nasceu o socioambientalismo, que parte de um 

princípio básico: articulação entre a biodiversidade e a sociodiversi-
dade. Dito de outro modo, ele concilia desenvolvimento econômico 
com preservação ambiental. É concebido e voltado para os povos da 
floresta que possuem centenas de anos em conhecimento na forma 
de lidar com os recursos florestais sem o impacto suicida.

O socioambientalismo possui um campo fértil no Brasil – o lí-
der mundial em biodiversidade. Em que pese tenha sido estudado 
apenas 5% do potencial farmacológico da flora mundial, um quarto 
dos medicamentos usados baseiam-se em produtos vegetais. Imagine 
se tivéssemos estudado 20 ou 40% da flora amazônica, que potên-

Lideranças da prelazia de Altamira, no Pará, em momento celebrativo 
que antecedeu o plantio de diversas árvores. 
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cia biotecnológica seria o Brasil? O Museu Paraense Emílio Goeldi, 
instituição de pesquisa federal, estima que, de cada 10 espécies de 
plantas existentes no planeta, uma esteja na Amazônia.

Os debates na década de 1990 contribuíram para a edição do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei n. 9.985/2000), 
com duas categorias de unidade: proteção integral, em que se per-
mite a presença humana apenas para pesquisa, recuperação ou vi-
sita, como a Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacio-
nal, Monumento Natural ou Refúgio da Vida Silvestre; e unidades 
de conservação de uso sustentável, como as Reservas Extrativistas, 
Área de Proteção Ambiental, Reserva de Desenvolvimento Susten-
tável, Florestas Nacionais, entre outras, que permitem a presença 
humana nessas terras. Estava, assim, consagrado o socioambienta-
lismo no Brasil.

©
 O

sn
ild

a L
im

a/
R

ep
am

-B
ra

sil


