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Apresentação

O livro que o leitor tem em mãos é sobre educação, compreendida no seu 
sentido mais amplo, como uma dimensão inerente não só à escola, mas a todas 
as instâncias que operam no sentido da produção de hegemonia, como as orga-
nizações civis, em geral, e os movimentos sociais. É essa uma das perspectivas de 
abordagem adotadas pelo Grupo de Pesquisa em Movimentos Sociais e Educação 
(GPMSE), da Universidade Federal de Mato Grosso, no qual Maria Dolores (Lola)  
Campos Rebollar se inscreve como pesquisadora colaboradora, desde 2012. 

O tema é a política de formação indigenista realizada por uma organização 
não governamental (ONG) dedicada às causas indígenas. Investigação meticu-
losa e esmerada, na qual a Autora se dispõe a desvendar e qualificar o processo 
de formação vivenciado pela Operação Amazônia Nativa (OPAN) ao longo de 
quarenta anos de existência (1969-2009). 

OPAN se inscreve no rol daquelas ONG que, surgidas nos anos de 1960 e 
1970, ostentaram uma forte identidade política, destinadas a apoiar e assessorar 
os movimentos sociais. No seu caso particular, nascida sob o amparo de uma 
Igreja Católica que então renovava o sentido do evangelho à luz do que se cha-
mou Teologia da Libertação, a OPAN foi capaz de produzir um indigenismo 
alternativo de grande efetividade político-pedagógica. 

Nos anos de 1990, como ocorreu com tantas outras, a OPAN foi obrigada 
a rever suas perspectivas de continuidade, em face de mudanças que vinham 
ocorrendo no plano econômico, social, político e cultural. Para ela, OPAN, 
essa necessidade de adaptação aos novos tempos se deu num momento espe-
cialmente delicado, em que seu processo de desvinculação da Igreja Católica a 
estava conduzindo já naturalmente a uma crise identitária. 

É justo esse momento de transição na vida da OPAN que atraiu a atenção 
de nossa autora, levando-a a fazer uma investigação das mudanças que foram se 
processando na política de formação de opanistas, política essa que se constituía 
na pedra de toque da Organização, por ser a expressão mais completa do tipo 
de indigenismo que ali se professava. 

Teorico-metodologicamente bem sustentada pelas categorias do materialis-
mo histórico dialético, Lola Campos buscou, nessa trajetória de quatro décadas 
percorrida pela ONG (1969 a 2009), conhecer os detalhes que lhe pudessem 
indicar as nuances desse riquíssimo e complexo processo de auto revisão a que 
os opanistas se viram instados a realizar. 



Não foi uma tarefa pequena, de curto fôlego, pois tratava-se de indagar, em 
última análise, se as mudanças em processo conseguiriam deixar intacto o sentido 
contra-hegemônico daquela proposta formativa que vinha sendo burilada ao longo 
de tantos anos. Que elementos, nessa mudança, deveriam ser questionados, refei-
tos ou substituídos? Que novos dispositivos políticos e pedagógicos deveriam ser 
criados? Enfim, a Lola Campos interessava realizar uma investigação que conse-
guisse repercutir, contribuindo de fato com a OPAN, nesse exaustivo e necessário 
processo de transformação. Estava claro, para a Autora, que a consecução de tal 
processo era necessária e urgente, para que a Organização pudesse ser capaz de 
enfrentar os notáveis desafios de hoje, vivenciados no campo indigenista.

O livro está organizado em dois capítulos, nos quais, em redação fluente e 
didática, são apresentados os distintos momentos percorridos e vivenciados pela 
ONG. Primeiramente, é descrito o processo de sua criação e consolidação e a gesta-
ção e desenvolvimento de uma práxis criativa e inovadora caracterizada claramente 
como uma “luta hegemônica alternativa”. No Capítulo II, são desvendados os 
caminhos por ela percorridos, no confronto com dois tipos de exigência. De um 
lado, a crescente incidência da hegemonia neoliberal, obrigando-a a novas práticas e 
alianças e, consequentemente, a mudanças de rota. De outro lado, a necessidade de 
resolver a crise interna, que a fazia debater-se entre o velho e o novo indigenismo. 
O velho, “alavancado por uma unidade orgânica de horizonte filosófico, pedagógico 
e político, à luz da Teologia e Pedagogia da Libertação”; o novo, “trazido pelas 
novas gerações, de caráter mais acadêmico, pragmático e técnico”. 

Falsos conflitos? Ou, deveras, uma crise a merecer cuidados? Lola, ela também 
uma opanista – chegada na última década, mas trazendo na bagagem um substantivo 
acúmulo de experiências congêneres, esteve desde o início altamente comprometida 
com a proposta da OPAN e não poupou esforços em sua investigação. Muniu-se 
de documentação farta e de informações produzidas por meio de entrevistas com 
aqueles opanistas que haviam ocupado a função de coordenadores, nos quarenta 
anos cobertos pela investigação, posto que eram eles diretamente responsáveis 
pelo processo formativo. Serviu-se também, obviamente, de sua experiência de 
trabalho na entidade, o que lhe facultou a feitura de uma espécie de conclusão, que 
ela preferiu classificar como sendo uma terceira parte do trabalho, à qual intitula 
“A título de conclusão”. 

Nessa última parte, o leitor vai encontrar uma conversação da Autora com as 
informações coletadas, destacando os problemas com os quais, no percurso his-
tórico de 40 anos, os opanistas se defrontaram e tentaram resolver. Munida desses 
elementos e apoiada especialmente no pensamento gramsciano, retomou questões 



que levantara ao longo do estudo para destacar e apontar, como contribuição –num 
exercício dialético exemplar – alguns “caminhos para provocar reflexão”.

É este um excelente trabalho, capaz de trazer contribuição não só aos que 
estão diretamente envolvidos na luta indigenista, mas a todos que militam nesse 
campo de tão vastos desafios, que é o da produção de uma hegemonia alternativa. 

Rio de Janeiro, junho de 2015

Artemis Torres 
Doutora em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
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Introdução

Odio a los indiferentes. Creo como Friedrich Hebbel, que “vivir significa 
tomar partido” [...] La fatalidad que parece dominar la historia no es otra 
cosa que la apariencia ilusoria de esta indiferencia.
(Antonio Gramsci)

Este livro resulta de uma pesquisa de mestrado desenvolvida em 2011 
e 2012 na Universidade Federal de Mato Grosso, que buscou compreender 
mudanças e desafios nos processos da formação indigenista que a organização 
não governamental (ONG) Operação Amazônia Nativa (OPAN)1 vivenciou ao 
longo de quarenta anos (1969 a 2009). A OPAN surgiu em 1969 como uma das 
primeiras ONGs indigenistas do País, ao amparo da Igreja Católica, que inovava 
ressignificando o sentido do que fosse evangelização, à luz do Vaticano II e 
da II e III Conferência Episcopal latino-americana. A encarnação, como nova 
“metodologia” de intervenção, levou os integrantes da OPAN, leigos jovens e 
provenientes das diversas pastorais da Igreja Católica, a promover uma práxis 
criativa, dando origem ao que na época se chamou indigenismo alternativo. 
Foi a partir da década de 1990, a partir da cisão com a Igreja e a chegada do 
Terceiro Setor, que este processo formativo passou a ser submetido a uma 
permanente revisão, em decorrência das crescentes tensões que se estabelece-
ram dentro da Instituição, face à profissionalização e parcerias com o Estado, 
no universo das ONGs. Destarte, evidenciamos um conflito crescente entre 
o pensamento do velho indigenismo, alavancado por uma unidade orgânica 
de horizonte filosófico, pedagógico e político, à luz da Teologia e Pedagogia 
da Libertação, e o pensamento, trazido pelas novas gerações, de caráter mais 
acadêmico, pragmático e técnico. 

Certamente, percorrer quatro décadas (de 1969 a 2009) nas quais acon-
teceram tantas mudanças importantes na vida política, econômica e social do 
país, não é tarefa fácil. Por isso fizemos um recorte focando especificamente as 
mudanças que o processo formativo sofreu, sem com isso reduzir a pesquisa a 
um período histórico determinado. Consideramos importante não ter renun-
ciado a investigar alguns aspectos desse itinerário de quatro décadas, para obter 

1  A Operação Amazônia Nativa (OPAN), está sediada desde o ano de 1979 até os dias de hoje em Cuiabá (MT), 
porém, nasceu dez anos antes (seis de fevereiro de 1969) no sul do país (Rio Grande do Sul). O nome da Institui-
ção até 1996 era Operação Anchieta, mudando em 1996 para Operação Amazônia Nativa, e mantendo a mesma sigla. 
Portanto, usarei OPAN para as duas nomeações.
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uma visão o menos fragmentada possível, que nos permitisse compreender 
com maior profundidade os novos desafios na proposta formativa desde sua 
dimensão política e pedagógica.Desafios estes, que se esboçam dentro de um 
marco de luta hegemônica alternativa em contraposição à hegemonia capitalista 
contemporânea – caracterizado por alguns, como forma pós-moderna, definida 
pela exacerbação- do individualismo, do consumismo e pela fragmentação e 
decorrente despolitização. Ou seja, praticamente, o oposto dos valores tidos 
como alicerce por esta e outras organizações no campo das ONGs dos anos 
setenta, ligadas à Teologia da Libertação e a Educação popular que moldavam 
o fortalecimento do coletivo como base estruturante, pregando a austeridade 
e a “encarnação” com o mais pobre, através de um compromisso voluntário e 
militante, alimentado-por uma análise crítica e constante da realidade, a partir 
de um horizonte de esquerda (de influência marxista), incorporado com orgu-
lho,como fundamento da práxis social e política desses grupos. Contraposição 
que não poderia ter acontecido sem importantes intelectuais orgânicos ligados 
a esses movimentos. Na virada de jogo tão impressionante dos tempos atuais, 
cabe perguntar: Para onde estamos indo? E para onde queremos ir?

Ao longo desses anos e, principalmente, a partir da década de 2000, cons-
tatamos que muitas comunidades “marginalizadas” pareciam melhorar pro-
gressivamente a sua interlocução com o governo, aumentaram o controle social 
sobre as políticas públicas e o acesso às mesmas, assim como sua capacidade de 
consumo, porém simultaneamente fazia ninho, na pretensão das pessoas, certa 
letargia e resistência a grandes questionamentos ou mobilizações.

O “coletivo” padecia de uma progressiva fragilização em prol do “indiví-
duo”, os mutirões voluntários de outrora se tornaram raros e os poucos que 
aconteciam, muitas vezes eram mediados por algum tipo de compensação 
econômica. Perguntamo-nos: a atuação das ONGs estaria ficando limitada a 
intervenções de apoio para melhorar o poder aquisitivo das pessoas e comu-
nidades dentro do sistema capitalista sem, contudo, questioná-lo? Estariam, 
quase sem perceber, renunciando a um fazer “revolucionário”? Renunciando ao 
senso crítico? À luta hegemônica? Se, por um lado, a competência em relação 
à implementação de programas de trabalho, técnicas de planejamento, gestão 
administrativa nas ONGs tinha dado um salto de qualidade, por outro lado, 
parecia configurar-se um ativismo estéril e uma obsessão pelo saldo positivo 
nos resultados exigidos pelos financiadores, que talvez estivesse emudecendo 
o espaço para uma reflexão política maior. Esse tipo de reflexão encurtava 
seus tempos e o que é pior, avontade questionadora. Enfim, aquela visão de 
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mundo que tinha crescido ao amparo da teologia da libertação e da busca de 
um socialismo revolucionário se diluíana crença geral de que “as coisas eram 
assim mesmo e pronto”:

El neoliberalismo produjo un sentido común que contenía una 
fuerte propensión al pesimismo en casi todo lo que se refiere a 
iniciativas colectivas y en particular a procesos de construcción 
de estados-nación y democracia. El despliegue ideológico de 
los 80s y 90s inducía a pensar que nada fuera de este horizonte 
era posible, deseable, factible. El sentido común neoliberal a su 
vez funciona como una matriz atomizadora o atomizante, pro-
duce la individualización de las relaciones y los hechos.(TAPIA, 
2007, p.90).

Apesar desse marasmo, gostaria de destacar a influência que teve o primeiro 
Fórum Social Mundial, que aconteceu no ano de 2001, em Porto Alegre, como 
reação dos movimentos sociais. Proclamava-se “outro mundo possível”,em 
grande medida para se contrapor a o modelo econômico e social neoliberal 
que aumenta sem limite as desigualdades entre os seres humanos e a destrui-
ção da vida no planeta seduzindo permanentemente com miragens através de 
galerias mediáticas. Mas era fundamental construí-lo com um olhar global, sem 
enfurnar-se em umbigos institucionais que favorecem o isolamento e alienação:

El conocido slogan “otro mundo es posible” no es sólo una 
palabra recuperadora del espíritu de la utopía; es también ex-
presión de la convicción interna del movimiento en el sentido 
de que hay ya propuestas alternativas realizables.(FENÁNDEZ 
BUEY, 2004, p.8).

Com os Fóruns Sociais Mundiais conforma-se um espaço de encontro e 
fortalecimento do Movimento de movimentos, onde, diria Fernández Buey, uma 
diversidade de grupos sociais busca permanentemente convergências e refletir 
coletivamente sobre o projeto de mundo e de sociedade:

El denominado movimiento antiglobalización es propiamente 
un movimiento de resistencia global, un movimiento de movi-
mientos, en el que en cierto modo se puede considerar supe-
rada la anterior distinción entre viejos y nuevos movimientos 
sociales que se había impuesto en el último tercio del siglo XX. 
Pues en el movimiento de movimientos concurren sindicatos 
y partidos políticos de izquierda, organizaciones ecologistas, 
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pacifistas y feministas, asociaciones indigenistas, antirracistas y 
grupos de ciudadanos que ponen el acento en la defensa de los 
derechos humanos, de los derechos sociales e de los derechos 
civiles.(FERNÁNDEZ BUEY, 2007, p.22).

Aqui importa afirmar inicialmente que não pesquisamos qualitativamente 
e quantitativamente para avaliar progresos ou retrocessos do sujeito/objeto da 
pesquisa, até porque “en la idea de progreso se sobreentiende la posibilidad de 
una medición cuantitativa y cualitativa: cuanto más, mejor” (GRAMSCI, 1970, 
p.25). Interessa analisar no devir histórico-dialético seu movimento político, 
pedagógico, sem pretensão de julgá-lo em função de um maior ou menor grau 
de evolução/involução. Até porque, dessa forma, estaríamos partindo de uma 
perspectiva evolucionista e positivista, o que não é nosso intento. Interessa 
compreender o processo, para contribuir com sua continua transformação em 
face dos desafios atuais que enfrenta o campo indigenista. 

O processo formativo sempre foi o alicerce da OPAN para a interlocução 
qualificada com os povos indígenas, os quais representam no Brasil uma cama-
da social subalterna e sempre em disputa, principalmente pelas suas visões de 
mundo diferenciadas e, frequentemente, contrapostas à proposta hegemônica 
da sociedade envolvente. Entendemos que, ao analisar as mudanças no pro-
cesso formativo, desde seu viés político e pedagógico, é possível apontar com 
maior propriedade os novos desafios que instituições como a OPAN enfrentam 
para manter uma ação que vise um projeto hegemônico alternativo. Conforme 
acreditamos, só será possível o pleno desenvolvimento de sociedades diferen-
ciadas dentro de outro marco filosófico, político, econômico e social. Ou seja, 
dentro de outro modelo hegemônico. Pois, como poderiam os povos indígenas 
ser coletivos respeitados e com direito ao autogoverno, gestão e governança 
territorial plena dentro da lógica capitalista de homogeneização, da exploração 
da natureza, da lógica de produção e dos padrões de consumo vigentes?

Deste modo, o que nos motivou não foi tanto um percurso meramente 
histórico, pois “se trata não de reconstruir a história passada, mas de construir a 
história presente e futura” (GRAMSCI,2011, p.38). Portanto, trata-se de adquirir 
uma maior compreensão dos processos para a busca de propostas que respon-
dam inovadora e criticamente ao novo contexto no qual atua esta Instituição.

A dimensão política e pedagógica é o coração e o alicerce de qualquer mu-
dança social, pois as relações pedagógicas são políticas, e vice-versa. Fazem parte 
de um processo histórico e estão a serviço de um projeto hegemônico, seja de 
forma crítica e consciente ou, ainda, submersas na maré de um senso comum 
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acrítico, que preserva, queiramos ou não, a proposta hegemônica atual. Ou seja, 
“A hegemonia, tal como Gramsci a concebe, é uma relação educacional”.Ou, 
se preferir: a educação “equivale simplesmente às operações fundamentais da 
hegemonia” (BUTTIGIEG, 2003, p.47).

Certamente, como afirma Semeraro (2006, p.30), “Quando se começa a 
colocar no centro da práxis político-pedagógica o projeto de hegemonia, além 
de formar pessoas críticas, “libertas” e éticas, incentiva-se o preparo de “diri-
gentes” para assumir a condução do país”.

Uma questão a desvendar é se estava na consciência da OPAN um projeto 
de hegemonia, e se em função “dessa consciência”, a OPAN foi em direção a 
um consenso passivo; a uma prática despida de senso crítico e míope frente à 
realidade/totalidade com a qual interage:

El tipo de consenso que se requiere de las masas revolucionarias, de 
los futuros sujetos del autogobierno; es muy diferente. Son “orga-
nismos” para los cuales Gramsci considera cuestión vital no el con-
senso pasivo e indirecto, si no el activo y directo.(FERNÁNDEZ  
BUEY; RIECHMANN; 1998, p.42) [Grifo do autor].

Portanto, uma linha de pensamento que atravessa o estudo é que a hegemo-
nia não se dá somente pela coerção ou imposição (seja esta violenta ou cortês), 
mas também e fundamentalmente pelo “convencimento”. Ou seja, hegemonia 
não só como dominação, mas como “poder de atração”, sedução e consenso 
passivo. Se hoje o capitalismo é hegemônico, o é também porque a maioria 
de nós o incorporou na sua visão de mundo, nos seus valores, na sua forma 
de pensar e agir na sociedade. Para Gramsci (2011), a grande questão é como 
driblar essa dinâmica, “cómo se traza uma fuga que antes que nada significa 
rechazarla propensa aceptación pasiva de la realidad” (GRAMSCI, 2011, p.13). 

É por isso que, segundo este autor, a educação deve ir além da preparação 
técnica, deve preparar para pensar, criar, dirigir, para tomar consciência, algo 
que só é possível promovendo práxis criativas, processos formativos que levem 
à conscientização:

“Conscientização” ao contrário, entre os pobres do hemisfério 
Sul quer dizer dar-se conta de ser subjugados e organizar-se 
politicamente para se libertar do colonialismo. Trata-se, por-
tanto, de um processo que leva à “politização da consciência” 
de sujeitos históricos concretos ou, em outras palavras, à “so-
cialização pedagógica da política”. (SEMERARO, 2009, p.57).
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Gramsci dedicou sua vida a analisar o contexto político, social, econômico 
e histórico, visando achar caminhos de uma revolução permanente, de uma 
transformação permanente. Para isso, considerava fundamental a formação de 
intelectuais que ele chamou “orgânicos”, referindo-se a seu engajamento num 
grupo ou movimentos de luta:

Autoconsciência crítica significa, histórica e politicamente, cria-
ção de uma elite de intelectuais: uma massa humana não se “dis-
tingue” e não se torna independente “para si” sem organizar-se 
(em sentido lato); e não existe organização sem intelectuais, isto 
é, sem organizadores e dirigentes, ou seja, sem que o aspecto 
teórico da ligação teoria-prática se distinga concretamente em 
um estrato de pessoas “especializadas” na elaboração conceitu-
al e filosófica. (GRAMSCI, 2004, p.104).

Gramsci (2010) considera todo ser humano intelectual e pretende com isso 
inscrever as classes subalternas como produtoras de história, portanto, capazes 
de criar seus próprios intelectuais orgânicos. Gramsci rompe com a lógica que 
separa e fragmenta o intelectual e o operário, a teoria da prática, o político do 
econômico, do filosófico, do cultural:

Não há atividade humana da qual se possa excluir toda in-
tervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do 
homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, 
desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 
“filósofo”, um artista, um homem de gosto,participa de uma 
concepção de mundo, possui uma linha consciente de condu-
ta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma 
concepção do mundo, isto é, para suscitar novas maneiras de 
pensar. (GRAMSCI, 2010, p.52).

Porém, salienta a importância da presença nos coletivos sociais, dos “inte-
lectuais orgânicos” especialistas, os que têm a função de ajudar a analisar, agre-
gar, refletir, teorizar, pesquisar a realidade (crítica e dialeticamente), engajados 
numa luta concreta, fortalecendo, dessa forma, a vontade coletiva em prol da 
conquista real de outra hegemonia.

Neste estudo nos orientamos pelo entendimento de que a luta hegemô-
nica envolve a construção de outra visão de mundo, de outro tipo de relações 
pedagógicas e políticas, por meio de uma práxis que promova teimosamente a 
elevação do senso comum ao bom senso, coletivamente, na própria dinâmica 
das relações sociais:
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Historicamente, sabe-se que educar é sempre um esforço 
de grupos para reforçar ou modificar o que existe, em cada 
momento histórico. O grupo hegemônico ou que busca a 
“hegemonia” só poderá realmente educar se conseguir fazer 
com que os indivíduos sintam-se superiores ao que existe, 
oponham-se ao status quo social e desejem vencer as incoerên-
cias existentes, o que só conseguem a nível coletivo. Vencer as 
incoerências significa superar: o senso comum para se chegar 
ao Bom senso [...] (TAVARES, 1985, p.131).

Portanto, falamos de processos formativos que visem, em primeira ins-
tância, a superação da subalternidade em prol de novos intelectuais orgânicos 
que sejam capazes de promover mudanças concretas e coerentes, de forma 
engajada e comprometida.

Neste universo, a OPAN se constituiu como promotora da luta contra a 
subalternidade dos povos indígenas brasileiros. Buscou apoiá-los no fortaleci-
mento da sua própria organização para entrar na disputa hegemônica. É nesse 
universo privilegiado da sociedade civil organizada que se enquadra a OPAN. 
Sociedade civil que se organiza “para disputar hegemonia, ou seja, para interferir 
diretamente na correlação de forças que determina o conteúdo do poder numa 
formação social concreta”(COUTINHO, 2007, paper).

Analisar o processo formativo da OPAN ao amparo da filosofia da práxis 
e das reflexões sobre hegemonia, de Antonio Gramsci foi o caminho escolhido 
para achar respostas para alguns dos impasses que o novo cenário apresenta, pois 
afirmamos, com Gramsci, que não se pode pensar uma atividade política que não 
seja também história, cultura, educação. Não se pode repensar a atuação de uma 
organização da sociedade civil, como é o caso da OPAN, sem refletir e analisar 
sua história, sua ação política, suas relações pedagógicas, sua visão de mundo.

O chamado “terceiro setor”,2que invade o cenário nos anos de 1990,marca 
um antes e um depois no papel e identidade das ONG de forma geral. Segundo 
Coutinho:

Progressivamente, contudo, à medida que ganhavam força as 
idéias neoliberais, foi-se adotando um conceito cada vez mais 
asséptico de sociedade civil, que aparece agora como um su-
posto “terceiro setor” situado para além do Estado e do mer-
cado. Em vez de campo de luta e de conflito, a sociedade civil 
tornou-se o reino do bem, do voluntariado e da filantropia, 

2  Ver Capítulo II do livro, subseção 2.1 A OPAN como ONG e o Terceiro Setor.
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contraposto ao Estado considerado como o reino do mal, da 
ineficiência e da coerção. É fácil ver como essa nova formu-
lação serve à proposta neoliberal e privatista de desmonte do 
Estado, não sendo casual o seu emprego e valorização nas re-
centes propostas de combate à desigualdade formuladas pelo 
Banco Mundial. (2007, paper).

Longe de questionar a estrutura-superestrutura social (o bloco histórico), o 
“terceiro setor” passa a representar um “voluntarismo” civil, para suprir lacunas 
do Estado ou do setor privado, em prol de uma suposta “humanização” do 
capitalismo, sem por isso questioná-lo.

Nesse percurso histórico, outros debates surgiram da crise instalada nas 
organizações não governamentais “tradicionais”.3 Um deles, por exemplo,era 
a discussão sobre a perda da “militância” em prol de uma profissionalização 
técnica, porém, como aponta Semeraro (2006, p.7),nos parece que a crise do 
“intelectual popular acontece não apenas devido à “revolução tecnológica”, mas 
também pela dissolução dos sujeitos coletivos”.De acordo com a perspectiva 
gramsciana a construção de outra hegemonia demanda edificá-la orgânica e coe-
rentemente através da práxis dos sujeitos coletivos; demanda também capilarizar 
uma nova concepção de mundo, superando o senso comum (acrítico), trazendo 
à luz as várias contradições que deveriam ser superadas para continuarmos no 
horizonte dos que almejam e lutam efetivamente por outro mundo possível. É 
esse compromisso que finalmente nos motiva.

Percursos Metodológicos

Parece-nos importante apresentar, ainda que de forma sintética, algumas 
das categorias do materialismo histórico dialético nas quais nos apoiamos. Uma 
delas é a práxis (desde a concepção da Filosofia da práxis). Conforme Vázquez 
(2007), um tipo de “atividade específica” que também “implica a intervenção 
da consciência”, ou seja, ações nas quais, “por mais que o resultado real diste 
do ideal, trata-se, em todo caso, de adequar intencionalmente o primeiro ao 
segundo”:

[...] quando não se aceita o mundo como é e se tenta transfor-
má-lo, longe de abolir o conteúdo teórico da filosofia, ou de 

3 Refiro-me com esse termo às ONG que provem de uma cultura de luta popular, pela libertação, que surge na época 
da ditadura brasileira.

20 



O Indigenismo Alternativo dos Anos 1970-2000  
Processos formativos na Operação Amazônia Nativa (OPAN)

reduzi-lo a um ingrediente meramente ideológico, o pressupõe 
necessariamente – no nível da ciência–como condição iniludí-
vel para guiar a ação. (VAZQUEZ, 2007, p.236).

A totalidade é outra categoria que impõe a necessidade de obter (dentro do 
universo de pesquisa no qual nos movemos) uma visão de conjunto. Ou seja: 
das partes,das relações que se estabelecem entre elas, e delas com o “todo”, 
porém levando em conta que:

[...] visão de conjunto - ressalve-se - é sempre provisória e 
nunca pode pretender esgotar a realidade a que ele se refere. 
A realidade é sempre mais rica do que o conhecimento que a 
gente tem dela. Há sempre algo que escapa às nossas sínteses. 
(KONDER, 2010, p.36).

Pensar dialeticamente obriga a identificar contradições e mediações que se es-
tabeleceram no devir histórico. Porque a totalidade apresenta contradições e, 
é na busca da superação destas, que a história também se constrói. Buscamos 
romper desta forma com a lógica dicotômica dos opostos que se excluem para 
entrar na dinâmica de opostos que se relacionam (por mediações) e que fazem 
parte desse mesmo “todo”. Por conseguinte, trabalhamos não só a “dimensão 
imediata” (a percepção aparente e rápida “das coisas”), mas principalmente a 
“dimensão mediata” (que a gente vai descobrindo, construindo ou reconstruindo 
aos poucos) em nosso percurso analítico/sintético.

O exercício foi tentar reconhecer nas diferentes dimensões que consti-
tuem dialogicamente a OPAN (filosóficas, políticas, pedagógicas, econômicas, 
sociais), graus de transformação que promoveram mudanças em prol de um 
determinado projeto hegemônico, o que nos levou a um esforço por descobrir 
nos movimentos da história as forças que atuaram na OPAN, considerando 
dois princípios marxistas que Gramsci afirma como necessários e que devemos 
considerar na nossa análise:

(1) O de que nenhuma sociedade se põe tarefas para cuja so-
lução ainda não existam as condições necessárias e suficientes, 
ou que pelo menos não estejam em vias de aparecer e se desen-
volver; (2) e o de que nenhuma sociedade se dissolve e pode ser 
substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas 
de vida implícitas em suas relações. (GRAMSCI, 2011, p. 36).
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As fontes

Na OPAN existe um acervo extremamente interessante de documentos, des-
de asua origem no ano de 1969, que permitiu realizar uma análise do percurso 
histórico dos quarenta anos. Em face de tanta diversidade e riqueza de infor-
mações, o critério de seleção foi escolher os tipos de documento que poderiam 
mostrar certas sínteses e reflexões sobre o trabalho da OPAN, seus objetivos, 
deliberações políticas e pedagógicas. Para isso, pareceu- nos fundamental sele-
cionar os Relatórios anuais (sejam Institucionais ou da Coordenação), algumas 
atas ou relatórios das Assembleias Gerais, de anos que consideramos chaves 
como, por exemplo, o ano de 1989, além das publicações decenais, cadernos 
temáticos e algumas cartas, que caíram aleatoriamente em nossas mãos, e que 
contribuíram de forma ímpar para nosso estudo.A seguir apresentamos na 
Tabela 1 os documentos que foram analisados:

Tabela1 -Documentos Consultados

TIPO DE DOCUMENTO PERÍODO Nº TOTAL 

Boletim Macaxeira (trimestral) De outubro de 1971 a maio  
de 1976 14

Relatórios Anuais
1975, 1976, 1977, 1978/79, 

1979/80,1980/81,1982, 1983, 
1984, 1986/88, 1989, 1990, 1991, 
1992,1996,1997, 2000, 2001, 2003

19

Outros Relatórios: atividades, 
reuniões, avaliações de projetos, 
propostas de projetos, relatórios de 
cursos de formação, relatórios ou 
propostas trienais de formação.

1997, 1997-98, 2000, 2003(3), 2002-2005, 
2005, 2007-2009, 2008-2010 10

Documentos sobre Aniversários 
Decenais:- Artigo na revista CEAS. 
- Relatório: “Discussão sobre os 
caminhos da OPAN” (20 anos)
- Transcrição de fita Airton Krenak 
(30 anos da OPAN)
- Publicação 40 anos da OPAN

Os 10 anos (artigo) 1980

Os 20 anos (relatório) 1989

Os 30 anos (transcrição fita áudio) 1999
Os 40 anos (publicação)2009

4

Relatórios e atas de Assembleias 
anuais. 1988, 1989, 1994, 1995, 2007, 2009 6

Relato: Questões e sugestões de 
equipe para Assembleia anual. 1989 1

Registros de uma experiência 
em Política Pública executada 
por um órgão indigenista não 
governamental no estado de MT.

2011 Documento 
único

Levantamento: Análise institucional 
e engajamento de membros na 
OPAN.

2000 Documento 
único
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Cartas e anotações 1987, 1988, 1989 (2), 2006, 2009 6

Simpósio 1987 (publicação) Documento 
único

Caderno de Linhas de Ação 1983 Documento 
único

Folder Institucional 1980, 2010 2

Dissertação feita por membro da 
OPAN 1995 1

TOTAL de documentos 
analisados 67

Fonte: Acervo da OPAN, 2012.

Usamos as entrevistas como ferramenta e, em grande medida, pela limita-
ção de tempo, optamos por adotar o seguinte critério de seleção: pessoas que 
tivessem ocupado a coordenação com responsabilidade direta ou indireta na 
questão formativa. A formação na OPAN sempre foi responsabilidade da 
coordenação, ainda que fosse um processo permanentemente discutido nas 
Assembleias. Em final de 1989 assumiria a responsabilidade pela formação uma 
pessoa específica, que, não sendo coordenadora, estava ligada diretamente a 
essa instância e ficaria com essa função ao longo de duas décadas (2º Período).

Optamos por elaborar um questionário base, que tinha a função de bússola, 
dividido em três blocos de perguntas referentes a: 1) o(a) entrevistado(a) e sua 
trajetória institucional; 2) a formação indigenista; 3) o horizonte filosófico e 
político. Este roteiro sempre foi repassado com antecedência para os entrevis-
tados, junto com um resumo da proposta da pesquisa. 

Observamos que algumas das entrevistas, principalmente no primeiro bloco 
de perguntas (concretamente, quando perguntávamos como as pessoas tinham 
chegado na OPAN), adquiriram espontaneamente um formato de relato mais 
próximo da “história de vida” do que de “depoimento”. Optamos nesses casos 
por deixar a informação fluir, ainda que usássemos poucas dessas informações, 
pois consideramos que esse exercício de se reviver biograficamente no proces-
so, constituía um aquecimento importante para o resgate da memória que nos 
interessava trazer à tona. Ao mesmo tempo, algumas dessas histórias de vida 
apontaram elementos importantes que ajudaram a conhecer o cenário que se 
estava configurando dentro e fora da instituição, pois:

[...] comportamentos e valores são encontrados na memória dos 
mais velhos, mesmo quando estes não vivem mais na organiza-
ção de que haviam participado no passado e, assim, se pode co-
nhecer parte do que existira anteriormente e se esmaecera nos  
embates do tempo. (PEREIRA DE QUEIROZ, 1988, p. 25). 
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Como, por exemplo, a “coincidência” de alguns primeiros opanistas(e que 
faziam parte da congregação jesuítica), quando referiam-se à encruzilhada viven-
ciada entre uma possível vida “teórico/acadêmica” ou “prática/comprometida 
com o povo”. Não é a toa que exista uma preocupação constante na Institui-
ção, nesses primeiros anos, pela busca do equilíbrio entre teoria e prática e o 
acento dado à prática-refletida, ou seja, à práxis social. A escolha, de fato, estava 
posta entre a Igreja Tradicional (jesuítica) e a Teologia da Libertação. Também 
as informações das origens de cada entrevistado(a) nos ajudaram a comparar 
visões político-pedagógicas, suas convergências e divergências.

Entretanto, num determinado ponto da entrevista (a partir do 2º bloco de 
perguntas, quando o(a) entrevistado(a) tinha se situado e adentrado naturalmente 
no seu processo de voltar à memória), dávamos direção em função das questões 
de interesse específico da pesquisa:

A diferença entre história de vida e depoimento está na forma 
específica de agir do pesquisador ao utilizar cada uma destas téc-
nicas, durante o diálogo com o informante. Ao colher um de-
poimento, o colóquio é dirigido diretamente pelo pesquisador; 
pode fazê-lo com maior ou menor sutileza, mas na verdade tem 
nas mãos o fio da meada e conduz a entrevista. Da “vida” de seu 
informante só lhe interessam os acontecimentos que venham se 
inserir diretamente no trabalho, e a escolha é unicamente efetua-
da com este critério. Se o narrador se afasta em digressões, o pes-
quisador corta-as para trazê-lo de novo ao seu assunto. Conhe-
cendo o problema, busca obter do narrador o essencial, fugindo 
do que lhe parece supérfluo e desnecessário. E é muito mais fácil 
a colocação do ponto final neste caso, assim que o pesquisador 
considere ter obtido o que deseja. A obediência do narrador é 
patente, o pesquisador tem as rédeas nas mãos. A entrevista pode 
se esgotar num só encontro; os depoimentos podem ser muito 
curtos, residindo aqui uma de suas grandes diferenças para com 
as histórias de vida.(PEREIRA DE QUEIROZ, 1988, p. 21).

Confessamos que a riqueza de dados e informações dessas entrevistas é 
bem superior ao que exploramos. Mas já sabíamos que seria um material fértil 
para ser aproveitado em outras ocasiões. Em grande parte, por isso, escolhemos 
filmar, sempre que possível, pensando na produção de um material audiovisual 
de interesse de acesso mais amplo, contribuindo para a OPAN do futuro. 

No Quadro 1 mostramos informações sobre as entrevistas e os 
entrevistados(Ilustração 2) que situam o universo que conseguimos abranger, 
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em relação ao período histórico, perfil dos entrevistados e tipo de entrevista. A 
maioria deles entrou na OPAN no início de 1970, a não ser a responsável pela 
formação a partir da década de 1990, que se incorpora no final da década de 1980.

Quadro 1 - Informações sobre os entrevistados

NOME/DATA 
E LOCALDE 

NASCIMENTO 

DATA,TIPO DE 
REGISTROE 

DURAÇAO DA 
ENTREVISTA

PERÍODO 
NA OPAN

FUNÇÕES 
INSTITUCIONAIS OBSERVAÇÕES

Egydio Shwade/ 
1945/RS

Duas cartas via 
e-mail em maio  
2012

Fundador, 
permanece até 
a Assembleia 
de 1990

Formador e 
selecionador. 
Dinamizador. Participou 
muito mais do CIMI.

Foi jesuíta. 
Fez Filosofia 
e Teologia. 
Atualmente 
continua como 
leigo, na defesa 
dos direitos 
indígenas no 
AM.

Arlindo Gilberto  
de Oliveira 
Leite/1946/  
POA (RS)

Filmagem em 
18/05/2012
1h e 17m

1972-1990
Indigenista,coordenador 
e assessor em educação 
indígena.

Foi jesuíta. 
Estudou 
Filosofia e 
Teologia. Hoje 
aposentado.

Rosa Maria 
Monteiro/1947/ 
Palmeira das 
Missões (RS)

Filmagem em 
24/05/2012
49m e 05 s

1972-2012

Indigenista, 
coordenadora, 
atualmente aposentada 
e, responsável atual pela 
sede.

Formou-se 
como auxiliar 
de enfermagem. 
Vinha da 
Pastoral da 
juventude. 
Atualmente 
aposentada.

Ivo Schroeder/SC
Filmagem em Maio 
2012
1h e 28m

1970- 2012
Indigenista, 
coordenador, assessor. 
Fez parte da diretoria.

Foi seminarista 
nos jesuítas 
é Doutor em 
Antropologia 
e atualmente 
continua 
membro e 
assessor.

Darci Secchi/ 
1953/RS

Filmagem em Maio 
2012
1h e 10m

1972-1986 
(desliga-
se como 
membro, 
mas continua 
durante anos 
como assessor 
nos cursos de 
formação).

Indigenista, 
coordenador, assessor 
de lingüística indígena. 

Foi agricultor. 
Doutor em 
Antropologia, 
atualmente 
docente no 
Departamento 
de Teorias e 
Fundamentos 
da Educação 
(UFMT).
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Ivar Luis 
Vendrúsculo 
Busatto/1951/RS

Filmagem em  
Junho 2012
51me 67 s

1972 entra 
para fazer 
o curso de 
indigenismo 
e fica até a 
atualidade.

Indigenista, atual 
Coordenador Geral, 
desempenha esse cargo 
desde início dos anos 
de 1980.

Foi seminarista, 
veio do meio 
rural. Mestre 
em Agronomia.

Joao Dal Poz 
Neto/Guariri (SP)

Gravação áudio  
via internet (skype) 
em 17/07/2012
2h e 13m

1974 
(participa 
de reuniões 
no RJ); 
1977 faz um 
pré-estágio 
e entra. Em 
1992,deixa a 
coordenação.

Indigenista e 
coordenador. Também 
fez parte da diretoria.

Engenheiro 
e Doutor em 
Antropologia. 
Trabalha como 
docente na  
UFJF/MG

Thelia Maria 
Pinheiro 
Santana/1958/
Olinda (PE)

Gravação áudio 
presencial em 
14/09/2012
e 18/09/2012
2h e 42m
1h e 41m

Entra em 
1986 e faz 
o curso 
indigenista. 
Em 1989 
assume a 
Seleção/
Formação. 
Em 2009, 
deixa a Opan.

Responsável pela 
formação na OPAN  
de 1989 a 2009.

Psicóloga. 
Antes de entrar 
na OPAN 
teve várias 
experiências 
indigenistas 
no Nordeste 
e Amazonas. 
Atualmente faz 
um trabalho de 
saúde mental no 
DSEI Cuiabá. 

Fonte: Rebollar (Cuiabá, 2012).
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Egydio Shwade Arlindo Leite

Rosa Monteiro Ivo Schroeder

Darci Secchi IvarBusatto

Joao Dal Poz Neto Thelia Pinheiro

Ilustração 1 - Entrevistados, 2012. Fonte: Rebollar (Cuiabá, 2012/2013).
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A ordem das coisas

Para fins de análise, dividimos o estudo em dois grandes períodos, pois 
entendemos que há um antes e um depois, se confrontadas as duas primeiras 
décadas com as posteriores. A instituição se chamará Operação Anchieta até 1996, 
mas será efetivamente em 1989 e 1990 quando se efetivará a separação com 
a Igreja. De fato, será nessas assembleias quando os membros que desejavam 
continuar fazendo parte do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) pediram 
o desligamento. Até esse momento, que nós chamamos de 1º período, a OPAN 
era igreja também, como grupo leigo, mas diretamente ligado ao CIMI, que 
ajudou a criar junto a numerosas paróquias, prelazias e dioceses onde ela atuava. 
Efetivamente, a partir dos anos 1990, a OPAN começa a andar “sozinha”, e será 
oficialmente em 1996 que muda, no Estatuto, o nome para Operação Amazônia 
Nativa. Temos total consciência de que as mudanças não se deram de uma hora 
para outra. De fato, foram fermentando até certo ponto de ebulição. 

Por conseguinte, o livro está organizado em três partes. O Capítulo I, que 
aborda o 1º período: os vinte primeiros anos da OPAN (de 1969 a 1989), cha-
mada na época Operação Anchieta, em homenagem ao missionário jesuíta José 
de Anchieta. Descrevemos o nascimento da organização, o perfil dos primeiros 
membros e a construção de uma proposta formativa embasada numa práxis 
indigenista diferenciada, que buscou a superação do senso comum (fortalece-
dor de uma posição de aculturação paternalista), através fundamentalmente 
da estratégia de uma convivência direta – crítica e permanentemente refletida 
– nas aldeias.

O Capítulo II aborda o 2º período, a década de 1990 e 2000, em que a Ope-
ração Anchieta busca sua nova identidade e passa a se chamar Operação Amazônia 
Nativa. Na raiz dessa nova identidade, há dois fatores relevantes, posto que 
determinantes: o primeiro refere-se à separação oficial da Igreja (elevando as 
permanentes tensões entre o “velho indigenismo” construído no primeiro 
período e “o novo” que chega); e o segundo, a crescente profissionalização e 
crescente especialização técnica que vai estabelecer um novo diálogo com o 
governo através das Políticas Públicas. 

Na última parte, A Título de Conclusão e com o subtítulo Desafios político-
-pedagógicos, expomos algumas das questões levantadas nesse percurso histórico 
tentando apontar caminhos de reflexão que possam fortalecer a reconstrução 
coletiva, coerente, unitária de uma proposta política e pedagógica, que subverta 
os valores da presente hegemonia capitalista. 
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Esta análise que se constituiu num exercício dialético, apoiado no pensa-
mento gramsciano, expõe desta forma, alguns resultados no que se refere aos 
principais desafios no processo formativo dos novos indigenistas, face à disputa 
hegemônica que está posta nesse início de século XXI. O maior desafio talvez 
seja resistir ao consenso passivo, que tende a emparelhar “a proposta institu-
cional” com a atual hegemonia capitalista, “trazendo à consciência” o alicerce 
filosófico, político-pedagógico de suas escolhas. Algo que exige uma permanente 
reflexão crítica e coletiva sobre a práxis.
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Capítulo I

Operaçao Anchieta 
1969-1989 (1º Período)

Os missionários leigos da OPAN, após devida preparação vão 
viver junto às populações marginalizadas como Companheiros 
de trabalho. Não vão resolver os problemas, mas ajudar o povo 
a tomar consciência de sua realidade e buscar com ele as saídas 
concretas para os problemas.
(Folder da OPAN, Cuiabá, julho de 1980)

Neste primeiro capítulo apresentamos a trajetória da Operação Anchieta 
nas primeiras duas décadas, destacando como ela se originou a partir da con-
testação às Missões tradicionais da Igreja Católica; quem eram os primeiros 
indigenistas e suas motivações; o percurso de superação de uma práxis com 
fortes componentes evangelizadores e paternalistas, em direção a uma práxis 
que vai alavancar o que foi chamado de “indigenismo alternativo”. Mostramos 
as idas e vindas dessa práxis, para a constituição desse sujeito coletivo chamado 
OPAN, em forte interface com o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
criado em 1972 e em grande medida espalhado, num primeiro momento, no 
Brasil através do trabalho de membros da OPAN. Terminamos apresentando 
algumas características do processo seletivo/formativo para uma interlocução 
e intervenção diferenciada com os povos indígenas, configurado como cerne e 
“missão fundamental”. Porém, parece-nos importante, antes de adentrarmos 
nessas trilhas, situar minimamente a OPAN no universo do indigenismo brasi-
leiro que se herdava naquele momento.

1.1 O Indigenismo herdado

Não teremos como aprofundar a questão do indigenismo na história brasileira, 
porém, parece-nos relevante situar esta categoria, que sofreria também fortes 
mudanças principalmente a partir da Constituição de 1988, já que a OPAN 
inaugura um indigenismo alternativo, como explica Schroeder (1995), superando 
a dinâmica da aculturação que estava posta nos anos de 1960: “O indigenismo 
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alternativo nasceu num período, como dito acima, de transformações neste 
campo e teve como característica e contraste romper com a perspectiva de 
aculturação” (SCHROEDER, 1995, p.22).

Certamente, falar de indigenismo, seja este oficial ou não, é falar da relação 
direta com os povos indígenas no Brasil, ou seja, com culturas, valores, lógicas, 
economias, sistemas de produção, filosofias, cosmologias, relações etc., muitos 
diferentes das nossas. Povos que sofreram historicamente uma colonização 
violenta e que, permanentemente, até os dias de hoje estão acorrentados à cela 
da subalternidade.  

Desde a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Traba-
lhadores Nacionais (SPILTN), em 7 de setembro de 1910, com Candido Rondon 
como diretor geral, o interesse era, fundamentalmente, evitar a carnificina e o 
entrave que estes povos representavam para o desenvolvimento capitalista. Isto 
poderia ser feito de duas formas: através da coerção do exército (já não mais 
dos colonos que disputavam territórios) ou pela pacificação, o que:

[...] não fora apenas o resultado da ação humanista de um gru-
po de homens. Ao contrário, ela atendia melhor aos interesses 
que estavam em jogo, pois ao mesmo tempo em que tornava 
seguro e duradouro o avanço econômico, impedia também o 
extermínio dos índios, pelas armas, através da intervenção pa-
ternalista do Estado, que os transformava em tutelados. (GA-
GLIARDI, 1989, p.236).

O Serviço de Proteção ao Índio (SPI) sofreu ao longo de sua história fortes 
crises e múltiplas denúncias. O governo militar extinguiu o órgão depois de 
uma investigação que provou a “corrupção administrativa e massacre de grupos 
indígenas inteiros” e devido, também, a pressões internacionais sofridas pelo 
governo ditatorial, segundo Gagliardi (1989, p.284). Uma conseqüência foi a 
criação, em dezembro de 1967,da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que 
permanece até os dias atuais como órgão indigenista oficial. 

O universo indigenista sempre foi palco de grandes disputas. O que fazer 
com os indígenas e quem deveria responsabilizar-se? Essas foram questões de 
fundo ao longo de décadas. Lima (1987, p. 168) situa o berço do campo de 
disputa indigenista após a República, pois segundo o autor estavam dadas as 
condições para a existência desse dito campo, “isto é, um Estado Nacional em 
estruturação, formalmente separado da Igreja”. E elenca alguns dos atores mais 
importantes nesse cenário:
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[...] naquele momento se estruturava, como definido a partir do 
campo político, compondo-se de certas categorias de agentes 
– etnógrafos, políticos, juristas, jornalistas, propagandistas e en-
genheiros militares – que se situavam em posições diferenciais 
disputando o direito à autoridade indigenista, direito à atuação 
legítima junto aos e pelos povos indígenas no Brasil. (LIMA, 
1987, p.169).

Alguns desses agentes elaborariam propostas que o autor denominará projetos 
indigenistas. Observa que todos os projetos traziam “uma concepção da natureza 
dos povos indígenas” na qual estava incorporado o paradigma evolucionista, ou seja: 
“situá-los como inferiores, quer em relação à ‘civilização nacional’ ou à ‘raça 
branca’, quer como no caso dos positivistas, situando-os numa fase evolutiva 
primária.” (LIMA, 1987, p.171). 

Esses projetos tinham três objetivos fundamentais: favorecer a colonização 
do interior; dar um fim ao estado “selvagem” dos índios; e “conferir-lhes um 
papel em relação à nação”. Existiam, segundo Lima (1987), diversas posições 
em disputa defendendo esses projetos. Parece-nos pertinente destacar duas: a 
catequese e a civilização– assumida por conservadores católicos, pois “tratava-se 
de proteger, financiar e outorgar às ordens religiosas, plenos poderes. De ação 
indigenista, ter-se-ia ação missionária” (LIMA, 1987, p.188). E, por fim, destacar 
a posição da Proteção fraternal na qual o autor incorpora o soldado (o engenheiro 
militar, “construtor empírico” da nação) e o jesuíta (guerreiro da fé):

Idoneidade moral, vontade firme, conhecimentos técnicos, 
amor à causa, “constância, amizade e sofrimento” (como diria 
José Bonifácio, sempre citado), calma, abnegação e pertinácia, e 
espírito dócil são algumas das qualidades invocadas por todos os 
autores que formularam projetos indigenistas, quando descre-
vendo os atores diretos da ação de transformação dos povos in-
dígenas, que enquadravam-se perfeitamente nas representações 
que se construíram, já naquele momento, em torno de Cândido  
Rondon, seu exemplo por excelência. (LIMA, 1987, p.191).

Lembremo-nos de que a Operação Anchieta (OPAN) era, nos primeiros 
anos, uma entidade missionária com forte influência jesuítica. Veremos que estas 
duas posições trazem alguns elementos incorporados pela Instituição nesse 
momento, como negação: pois a Instituição, com seu indigenismo alternativo, 
“nega” as missões tradicionais e combate o conservadorismo católico, ou seja, já 
afirmando alguns valores do seu modus operandi, que condizem inicialmente com 
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uma posição de proteção fraternal em relação aos povos. Foi a partir da Constituição 
de 1988 que os índios conquistaram o reconhecimento do Estado brasileiro 
como nunca antes, e,através de uma práxis crítica e também criativa, a OPAN 
superou em grande medida a lógica da aculturação tal e como estava posta.

Finalmente, devemos esclarecer que, na época em que a OPAN surgiu, 
não existiam ainda organizações não governamentais com esse perfil. Foi a 
primeira ONG indigenista brasileira que assumiu como tarefa principal a seleção 
e formação de indigenistas para uma interlocução e intervenção diferenciada, 
alicerçada na “escuta” qualificada para com os povos.

1.2 Os primeiros passos: a crítica à missão tradicional

A Operação Anchieta, chamada dessa forma em referência ao famoso 
jesuíta espanhol Padre Anchieta, começava sua caminhada no final de década 
de 1960 pela inquietação e inconformismo de alguns seminaristas ou religiosos, 
em especial, do então candidato a jesuíta, Egydio Schwade, que se viu impelido 
a fazer uma escolha, como muitos também fariam, uma escolha filosófica, polí-
tica, quando a ordem jesuítica queria que ele investisse na formação acadêmica 
para, futuramente, vir a fazer parte de seus quadros em escolas e universidades: 
“Defrontava-me diariamente com o dilema: serviço aos mais necessitados ou 
cultivar o gosto pela História. Se fosse por este caminho, eu via-me condenado 
a ser professor ou historiador para o resto da vida”. (SCHWADE, entrevista-
-carta, 2012). 

Em 1963 conheceu a Missão Anchieta4 e se defrontou com uma realidade 
difícil de engolir– “Com alegria e respeito, busquem os missionários colher as 
sementes do Verbo ocultas nos povos” (Doc. Ad Gentes 11) – rezava o docu-
mento sobre a Ação Missionária – nos conta Egydio Schwade (entrevista-carta, 
2012). Mas, para quem carregava os novos ventos trazidos pelo Vaticano II,5o 
internato de Utiariti (Ilustração2) se apresentava como um cenário de doutrina-
ção e insensibilidade violenta aos olhos deste jovem aspirante a jesuíta:

4 A Missão Anchieta também chamada Internato de Utiariti, a mando dos jesuítas, albergou crianças e jovens de 
diversos povos indígenas da região de Diamantino (MT), entre 1930 e 1970 aproximadamente. Para saber mais 
sugerimos consultar a pesquisa de Joana A. F. Silva, que pode ser encontrada em: www.welingtoncorp.xpg.com.br/
utiariti.doc. 

5 O Concílio Vaticano II(CVII), XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, foi convocado no dia25 de dezem-
brode1961, através da bula papal”Humana e salutis”, pelo Papa João XXIII. Este mesmo Papa inaugurou-o, a ritmo 
extraordinário, no dia11 de outubrode1962. O Concílio, realizado em 4 sessões, só terminou no dia8 de dezembro-
de1965, já sob o papado de PauloVI. Mudanças como poder realizar as missas na língua de origem e não mais em 
latim e a encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI alicerçaram o surgimento de uma reflexão na América 
Latina, que se chamou Teologia da Libertação.
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Missão indígena estagnada sobre o internato de Utiariti, para 
onde era levada a juventude, tão logo o seu povo era contata-
do, como havia ocorrido recentemente com os Rikbaktsa, dos 
quais vi jovens e crianças chegando com seus lindos enfeites 
sobre o corpo nu e, no dia seguinte, os via “europeizados”, 
com roupas “civilizadas”, ajoelhados nos bancos da igreja. A 
Igreja missionária parada sobre as suas construções, não en-
tendia a aflição desses povos. Doutrinar, europeizar e integrar 
objetivavam os Estados, tanto o Vaticano, como o Brasileiro. 
(SCHWADE, entrevista-carta, 2012). 

O Concílio Vaticano II também falava de encarnação no mundo dos indígenas, 
ou seja, viver com eles, como eles, ser presença com uma profunda atitude de 
respeito àsua cultura. Esta nova forma de pensar a relação com os indígenas 
estabeleceu um conflito inevitável dentro da Igreja Católica, entre a missão 
tradicional e suas formas de pensar “o outro”; de pensar-se a si mesma frente 
ao outro e frente a esta nova visão da evangelização que subvertia em grande 
medida, a ideia colonialista sobre o indígena. Egydio vai construindo essa nova 
possibilidade à luz de conversas com companheiros e reflexões em solitário:

Em Utiariti tive um bom companheiro, na pessoa do superior 
Pe. Arlindo Oliveira, sj., com quem discutia quase toda noite 
o trabalho, perambulando ao longo das águas límpidas do Rio 
Papagaio. Homem muito prático, mas carinhoso com os índios. 
Algumas vezes, também tive oportunidade de ter boas conver-
sas com o Pe. Adalberto Pereira, antropólogo, que nos abria o 
horizonte em sua área. Depois de Utiariti passei ainda dois anos 
em outro internato na cidade de Diamantino. Este não era só 
para indígenas, mas também para meninos pobres do interior: 
filhos de agricultores e garimpeiros. Em Diamantino fiquei a 
sós com os meninos, durante dois anos, sem poder avaliar com 
ninguém o trabalho. Mas foi ali que comecei a pensar de forma 
nova todo o trabalho dos jesuítas e da Prelazia de Diamantino. 
(SCHWADE, entrevista-carta, 2012).

Será essa perturbação que levará o padre Egydio a traçar novas propostas 
e discuti-las com companheiros da própria Missão Anchieta e estudantes de 
Teologia. 
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Ilustração 2 -Padre Egydio Schwade e crianças do Internato de Utiariti

Fonte: Acervo OPAN(1963).

Mas apesar das várias tentativas para verem aprovadas algumas ações ino-
vadoras, em relação ao contato com os povos indígenas, a hierarquia eclesial 
responderia a esse entusiasmo de forma demorada e lenta, sem mostrar qual-
quer interesse. É também por esse motivo que se considera a possibilidade da 
participação leiga:

Achamos que seria difícil mudar algo com o quadro missio-
nário da Prelazia e pensamos na entrada de leigos, não como 
tapa-buracos, mas como companheiros que pudessem pensar 
conosco a mudança. Tomamos contato com jovens católicos 
e evangélicos (dentro dos princípios do ecumenismo proposto 
pelo Vat. II) em São Leopoldo e arredores, expondo o nosso 
plano de ação. Obtivemos adesões entusiastas, mas não conse-
guimos concretizar a formação de nenhum grupo, durante os 
três anos que estudamos juntos em São Leopoldo. (SCHWA-
DE, entrevista-carta, 2012).

Ao mesmo tempo se provava, uma vez mais, o fracasso da política indi-
genista oficial, que tentou realizar novas mudanças em 1967, com a extinção 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e a criação da Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI). Durante o período autoritário, no Brasil, é de todos sabido 
que o Estado mantinha um caráter paternalista em relação aos povos indígenas. 
Limitava as liberdades destes baseando-se na sua “incapacidade”, visando por 
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um lado à sua sobrevivência e, por outro, a instauração de um processo de 
“absorção”, “civilização”, “integração”, “dominação ou pacificação”.

Em 1973, aprova-se a lei 6.001, mais conhecida como Estatuto do Índio, 
na qual, apesar dos avanços inquestionáveis, como por exemplo, o direito a 
terra, incluída como categoria jurídica, os indígenas ainda são considerados 
como “relativamente capazes”, sendo tutelados pelo órgão estatal. Portanto, 
formalizou-se a tutela para os indígenas não integrados à cultura nacional. A 
lei estabelecia como objetivo integrar os índios à sociedade brasileira, assimi-
lando-os de forma harmoniosa e progressiva. Um Estado paternalista que vai 
“submeter” com seus aparelhos autoritários e que vai “proteger”, conforme um 
viés paternal, servindo-se dos aparelhos jurídicos e legais. Ao mesmo tempo, a 
presença histórica da Igreja Católica Tradicional, dirigida por “uma cabeça” com 
poderes infalíveis, o Papa, marcava a “supremacia” de uma visão do mundo, de 
crenças e valores inquestionáveis dentro da lógica paternalista. 

A aculturação, para estes, era, portanto, um processo político e pedagógico 
de interação social que visava sobrepor uma cultura a outra. Um processo educa-
tivo/corretivo, ou seja, autoritário, numa esfera de relações entre dirigentes e su-
balternos, sem intuito de erradicar a subalternidade. O senso comum em relação 
ao índio estava ancorado num evolucionismo positivista, como vimos. Os povos 
indígenas eram culturas inferiores sem um grau de evolução satisfatório, que de-
veriam aprender com o branco, para chegar a um nível aceitável de civilidade. Para 
isso, era condição sinequa non ser cristão e ser “brasileiro”. A desestruturação dos  
povos, a exploração e o extermínio tinham sido a tônica em décadas anteriores.

Porém, vai se configurando outro cenário que conformará importantes 
mudanças. Eram cada vez mais fortes as pressões internacionais sobre o gover-
no ditatorial para que se garantisse a sobrevivência dos povos indígenas frente 
aos frequentes massacres denunciados. Lembro aqui a constante presença de 
cooperantes estrangeiros que serviam também de “testemunhas e mensageiros” 
para as agências de cooperação internacional; o Vaticano II que termina abrindo 
a porta para legitimar uma nova visão de evangelização; a enorme influência dos 
Teólogos da Libertação e religiosos que acunharam a proposta do compromisso 
concreto com o povo mais sofrido; a Pedagogia da Libertação de Paulo Freire6 

6 A Pedagogia da Libertação faz parte dos postulados centrais de Paulo Freire, a qual é conhecida e pesquisada 
em diversas universidades ao redor do mundo. Esta pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da trans-
formação social. “Paulo Freire proponía que la alfabetización y la educación de adultos se articularan en un 
proyecto de liberación política y cultural más amplio, y que, a tal efecto, se dirigieran a la lectura del mundo 
y a la toma de conciencia crítica con respecto a la cotidianidad opresiva que Vivian los sectores populares” 
(ENCICLOPEDIA CONTEMPORÁNEA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2006, p. 561).
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e Educação Popular;7 os novos antropólogos brasileiros e acadêmicos fazendo 
outras leituras dos povos indígenas; e a juventude desejosa de contribuir de 
alguma forma na busca pela democracia.

Thomaz Lisboa terminou a Teologia em 1969 e voltou logo 
para a Missão Anchieta, ansioso por mudanças. Ficou superior 
de Utiariti e imediatamente acabou com o internato, animando 
os índios a voltarem para as suas aldeias e as missionárias e os 
missionários a os acompanharem. Sustentou uma “bronca” da-
nada de todos os lados, principalmente das irmãs. Algumas até 
se negaram a ir trabalhar nas aldeias. Outras foram às aldeias, 
onde viveram até a morte ou vivem ainda hoje, muito mais fe-
lizes do que em Utiariti. (SCHWADE, entrevista-carta, 2012).

As condições estavam dadas e, a partir de 1969, o processo de desconstrução 
da Missão Anchieta foi fato.

1.3 Os Primeiros Indigenistas da OPAN

Os primeiros membros da OPAN foram jovens que na sua maioria estavam 
ligados à Igreja Católica. Segundo Arlindo Leite, a OPAN foi fundada a partir 
do ambiente religioso das Congregações Marianas:

As congregações marianas eram organizações que eram acom-
panhadas pelos jesuítas, era uma criação jesuíta também, não 
é? Que tinham como centro a veneração a Nossa Senhora. 
Imagina! Nesse contexto que a OPAN vai surgir. [...].Então os 
congregados marianos de Santa Catarina faziam suas reuniões 
periódicas e, em 1969, se reuniram em Rio Negro no Paraná. 
Nessa reunião, o que aconteceu? Entre as conversas, palestras, 
aconteceu uma palestra do Egydio Swchade. Ele, Egydio, que 
já tinha uma experiência na missão Anchieta no Utiariti, já 
com um forte questionamento à missão tradicional, ele vai lá 
e faz uma colocação sobre o trabalho indigenista. Jovens que 
estavam procurando uma forma de expressar sua dedicação a 
Nossa Senhora, uma ação junto ao povo, esses jovens queriam 
fazer uma ação de caridade. (LEITE, entrevista pessoal, 2012).

7 A educação popular, segundo a “Enciclopedia Contemporánea de América Latina y el Caribe” (2006, p.502), é 
definida como uma “elaboración pedagógica latinoamericana, que se nutrió de las contribuciones conceptuales del 
marxismo, la Teoría Crítica, La Teología de la Liberación y la teoría de la dependencia”, mas aponta para que a di-
versidade de orientações, níveis de intervenção etc., façam com que seja difícil defini-la, porém constituem práticas 
educativas que se organizam em prol de transformações sociais que visam beneficiar os setores populares. Paulo 
Freire tem uma influência preponderante na Educação Popular. 
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Além da influência da igreja nos jovens que se engajaram, também existi-
ram outras motivações. Fundamentalmente, a OPAN abria uma possibilidade 
de “movimento” para as inquietações juvenis, de alternativa frente ao limitado 
panorama socioeconômico e político do Brasil ditatorial. A OPAN se tornaria 
“uma possibilidade concreta de uma luta brasileira” (BUSATTO, entrevista pes-
soal, 2012). Mas, além disso, se tornaria um caminho para concretizar diversas 
outras expectativas desses jovens:

Na época, a alternativa que tinha era ir para o quartel, o serviço 
militar, com 18 anos iria para lá, ou retornava para casa, porque 
estudo superior não existia no interior do estado e as alternati-
vas econômicas também. Ou você arrumava um empreguinho 
na cidade, ou voltava para casa, no nosso caso, lidando com 
roça [...] Era um desafio por ser exótico, por ser diferente, um 
jovem, imagina! Vou pro Mato Grosso, vou conhecer índio! 
E a gente tem um imaginário, por essa motivação, não tinha 
nenhuma característica política ou de engajamento mais sério. 
(SECCHI, entrevista pessoal, 2012).
O negócio de como eu me interessei pelos índios, eu não sei, 
mas numa certa altura, acho que foi em 1973 ou 74, que eu 
fiz um curso nas férias, de noção de antropologia no Museu 
do Índio [...] Eu sei que comecei a me interessar pela OPAN. 
Eu acho que eu já tinha algum interesse pelos índios. Sair do 
Rio de Janeiro, ir ao interior, na Amazônia, alguma coisa assim 
me chamou a atenção, é por isso que o Hilário me chamou a 
atenção quando me falou da OPAN [...] (DAL POZ, entrevista 
pessoal, 2012).

Os voluntários leigos recrutados pelo Padre Egydio nos círculos pastorais, 
instituídos como os novos missionários, começam “a revolucionar a prática 
indigenista” e a “torná-la radical e animadora” (SCHWADE, entrevista-carta, 
2012). Mas em que consistiu essa radicalidade? 

1.4 “Aculturação humanizada” e “encarnação”

No encontro da Pastoral Indigenista no Morumbi (SP), em 1968, declara-
va-se que o evangelizador deveria, “como exigência fundamental, conhecer, res-
peitar e prestigiar a cultura de cada grupo indígena e procurar aculturar-se a ele”. 
A OPAN adota esse princípio através da “encarnação” e a “aculturação” como 
palavras-chaves que desenhariam o projeto institucional. Então vemos que, por 
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um lado e numa perspectiva teológica, se tratava de “encarnar-se”, ou seja, de pas-
sar da posição de “civilizado” a adotar uma “corporificarão no mundo indígena”: 
“estar com eles, como eles”. Por outro lado, numa perspectiva antropológica, a 
questão era ajudar no processo de aculturação, porém, não mais como sobrepo-
sição de uma cultura sobre outra, mas como uma interação social entre culturas, 
nas quais ambas sofrem modificações. Para a OPAN, essa aculturação precisaria 
de tempo, estudo e cuidado. Vemos isto na definição da linha antropológica de 
ação junto aos índios, adotada pelos missionários e membros da OPAN, que  
seguia as orientações da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros (CNBB):

Aculturação lenta e com plena autonomia cultural. Cada grupo 
indígena está em grau diferente de aculturação, o que exige um 
estudo particular de sua situação. Em linhas gerais seguimos o 
Diretório Indígena do CIMI (Conselho Indigenista Missioná-
rio) que previne contra conseqüências de diferentes tipos de 
aculturação. 
Conhecimento e respeito às culturas indígenas, através de uma 
promoção e aculturação global, sem etnocentrismo (absoluti-
zação de nossos valores), deixando aos índios o direito de sele-
cionar os traços culturais que convêm, venham donde vierem. 
(OPAN, Macaxeira nº11, abril 1974, p.21).

Encontramos numerosas referências e reflexões frequentes, no boletim 
interno da OPAN chamado MACAXEIRA.8 Este boletim foi, além da ferra-
menta de comunicação interna, um espaço de formação dos indigenistas que 
se encontravam nas aldeias e nele aparecem numerosas referências ao que seja 
aculturação. Por um lado, a prioridade era evitar a desestruturação das culturas 
indígenas, por outro, fica ainda óbvia a crença na “inevitável” necessidade de 
incorporação de valores da sociedade “branca e cristã” pelas culturas indígenas:

COMO ACULTURAR O INDIO? Pe. Adalberto Pereira.
Respeitando a cultura tribal. O respeito pelos costumes e ins-
tituições tribais é uma condição básica para uma integração 
progressiva e racional. Todo agente aculturativo, visando à in-
tegração do índio na sociedade nacional, não tem o direito de 
destruir a cultura do índio, mas apenas o encargo de ajudar para 

8  O primeiro boletim Macaxeira começou a circular em outubro de 1971. Elaborado quadrimestralmente, foi publi-
cado até maio de 1976, quando a OPAN libera uma pessoa para colaborar com o Boletim do CIMI e decide usar 
esse meio para a comunicação institucional. Podemos encontrar esta informação no último número – 19, em maio 
de 1976, na página 37.
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que as transformações que nela se estão processando sejam a 
mais benéfica e menor perturbadora possível. Esta foi a peda-
gogia de Deus na Bíblia e a da Igreja Primitiva. Mesmo aqueles 
traços culturais indígenas que nós dizemos serem atentatórios 
à natureza humana (infanticídio, poligamia, etc.) deverão ser 
erradicados apenas quando e na medida em que o índio possa 
compreender o que existe de negativo nesses mesmos traços. 
Respeito às culturas indígenas não significa conservá-las ou 
perpetuá-las artificialmente. Isto seria uma utopia e uma inge-
nuidade. (OPAN, Macaxeira nº5, dezembro 1972, p.5).

Se, por um lado, há um novo elemento na relação com os povos indígenas, 
que é deixar que eles decidam o quê e quando mudar aspectos culturais e so-
ciais, por outro lado permanece um julgamento cultural em função de valores 
cristãos/brancos sobre o que seja “positivo” ou “atentatório” (infanticídio, 
poligamia). Espera-se que eles descubram no seu tempo, as mudanças que 
devem realizar “para progredir”. Este pensamento descobre ainda os traços 
evolucionistas que existiam na primeira OPAN e a evidente contradição que se 
estabelece entre “um respeito” que, ao mesmo tempo, declara sua intenção de 
intervir e assumir seu suposto poder para “conservar/perpetuar” ou promover 
mudanças na cultura do outro.

A aculturação, desta forma, parece continuar sendo um dos objetivos. Mas 
uma integração cultural “benéfica”, ou seja, não violenta ou coercitiva, que 
necessariamente vai passar pelo diálogo com a cultura indígena. Apesar das 
contradições, encontramos a semente de uma ruptura importante com o senso 
comum do colonizador. Há uma abertura para a escuta da “voz indígena”. Há 
uma decisão que promove a mudança de cenário, a mudança de território de 
intervenção: dos internatos, (das casas compartimentadas, controladas) ao pátio 
das aldeias (à natureza aberta e imprevisível).

O “branco” mergulha em um espaço que desconhece e não domina. Tam-
bém encontramos a preocupação com a dependência. “Qualquer interferência 
terá que ser planejada. Nunca criar necessidades que o índio não possa satisfazer, 
ficando na dependência do branco” (OPAN, Macaxeira nº11, 1974, p. 18). O 
indigenista da OPAN devia aprender e isso é sublinhado em maiúsculas. “O 
opanista procura ainda APRENDER com o índio, pois seu modo de vida, sua 
organização social vem carregados de valores que nossa sociedade já perdeu.” 
(OPAN, Macaxeira nº 11, 1974, p. 18).

Dois matizes discorreram juntos por alguns anos: a pauta da aculturação 
presente – dos indígenas em relação à sociedade envolvente – e o processo de 
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“aculturação do indigenista” em relação às culturas indígenas, promovido pelo 
horizonte fraterno e radical da “encarnação” (estar com o outro, como o outro).

Com essa nova práxis, que consistia na convivência nas aldeias na perspectiva 
da “encarnação” e de uma “aculturação humanizada”, a OPAN buscou desen-
volver um indigenismo alternativo, em contraposição à política indigenista nacional. 
E entendia como alternativo “aquele indigenismo praticado desvinculado da e, 
muitas vezes, em oposição à política indigenista oficial e da Missão tradicional” 
(SCHROEDER, 1995, p.136). Certamente, como explica Ivar Busatto (entrevista 
pessoal, 2012), o que aconteceu nos primeiros anos é que a aculturação “estava 
mais colocada para os agentes que para os índios, nós é que precisávamos nos 
aculturar nas culturas indígenas”.Será, pois, a convivência nas aldeias a grande 
“escola indigenista”, o espaço privilegiado da formação indigenista, enfim,o que 
vai permitir estabelecer novas relações políticas e pedagógicas:

A gente que precisava se aculturar, precisava conhecer e preci-
sava conviver e precisava partilhar da vida, precisava ser solidá-
rio com a vida dos índios e de outras populações para, através 
dessa convivência, que era a possibilidade pedagógica de com-
preender tudo o que estavam sentindo, aprender, compreender. 
E através dessa vivência era possível estabelecer um diálogo, 
uma cooperação e ter a compreensão, fazendo sempre a análise 
sociológica dos acontecimentos nacionais e internacionais para 
escolher caminhos. (BUSATTO, entrevista pessoal, 2012).

Também estava posto, de forma prioritária, para a Operação Anchieta a 
necessidade constante de reflexão e análise de conjuntura: “Ação e reflexão são 
básicas para a formação de um missionário” e o “trabalho é preciso ser feito em 
equipe, de autocrítica e questionamento” (OPAN, Macaxeira n°13, setembro 
1974, p.31). Este processo de pensar os caminhos junto aos povos indígenas se 
alimentava das experiências nas aldeias, das reflexões da prática e de discussões 
e reflexões teóricas que se construíam coletivamente, associando-se regional e 
nacionalmente aos afins. As alianças e partilhas eram frequentes e fortalecidas 
nos porões da ditadura, como aconteceu em Cuiabá, concretamente na Igreja 
do Rosário:

Um desses locais de constantes discussões da política indige-
nista, desde 1970, foi a casa de trânsito da OPAN, em Cuiabá-
-MT. Até 1970, os leigos da OPAN e da OED (Serviço de Vo-
luntários para o Desenvolvimento da Áustria), que se juntavam 
no Brasil às fileiras da OPAN, tinham como ponto de apoio 
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na capital daquele Estado, o depósito da Igreja do Rosário em 
Cuiabá. Era o lugar significativamente real e simbólico do lei-
go e do índio, dentro da Igreja missionária dos 500 anos de 
colonização. [...] Essa casa se tornou, desde então, até o final 
dos anos 70, um dos pontos mais “quentes” das discussões, 
atraindo espontaneamente índios, missionários (leigos, padres 
e bispos), jornalistas, professores de diversos níveis, além de 
políticos, advogados, entidades alternativas dos mais diversos 
objetivos. Todos se animaram ali, a se organizarem, a se junta-
rem ao mutirão que acabou sacudindo a mentalidade indigenis-
ta e indígena reinante desde 1500. Foi ali que, pela primeira vez, 
o índio pôde discutir com inteira reciprocidade a sua situação. 
(SCHWADE, entrevista-carta, 2012).

Plantam-se os alicerces da formação político-pedagógica da OPAN: con-
vivência nas aldeias e a “escuta diferenciada”, ou seja, aprender com o índio, 
compreender o indígena. Não é à toa que estas duas características tentam ser 
preservadas até hoje como diferencial institucional em relação ao tipo de inter-
venção de outras organizações indigenistas. Esses dois elementos conformaram 
a identidade institucional da época e foram os elementos estruturais da primeira 
formação indigenista. Será esta a escola dos novos intelectuais orgânicos, no 
sentido gramsciano. Pessoas que, por meio de seu engajamento, e não de um 
exercício acadêmico longínquo da vida concreta, reelaboram o projeto social e 
buscam a superação da subalternidade, da própria, e a dos outros:

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir 
na eloqüência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das 
paixões, mas numa inserção ativa na vida prática, como cons-
trutor, organizador, -persuasor permanente- já que não apenas 
orador puro – mas superior ao espírito matemático abstrato. 
(GRAMSCI, 2010, p. 53).

Assim, a convivência nas aldeias, com três bases, como manifesta o entre-
vistado Secchi, constituiriam o arcabouço ideológico:

Uma base iluminista moderna; igualdade, fraternidade, demo-
cracia, esse aspecto. Uma de natureza mais ética/religiosa, que 
era voltada mais para o aspecto de justiça, ética, formar condi-
ções de vida melhor, o céu aqui na terra, coisas desse tipo. E 
uma terceira ligada a essa questão da realização pessoal, da feli-
cidade, de estar bem, da cultura da paz, de viver em harmonia, 
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e tal, em contextos tão adversos como naquela época, [em] que 
a ditadura impedia grande parte das ações. (SECCHI, entrevista 
pessoal, 2012).

Estamos falando de uma formação indigenista, que vai possibilitar fazer 
a crítica da própria concepção de mundo e, consequentemente, do projeto de 
intervenção, porque isso significa poder reconfigurar uma concepção/projeto 
mais unitário e coerente (GRAMSCI, 1970, p.5).

1.5 A práxis no “Indigenismo alternativo”

As ações concretas dos voluntários(as) da OPAN faziam parte do que viria 
a se chamar “promoção humana”, que consistia, no desenvolvimento de atividades 
no âmbito da saúde, da educação e da produção de alimentos fundamentalmente:

[...]Se falava de promoção humana, tem que promover essas 
pessoas. As pessoas têm que assumir sua história, assumir a 
responsabilidade pela sua vida, se organizar, ter sua terra e 
trabalhar, não pode ficar confinado em terra de outros, ou na 
missão, então promoção humana foi o primeiro mote, e aí ti-
nha muito a questão da convivência. O que se poderia fazer 
era conviver, era acompanhar, era estimular, animar, sei lá! Ao 
mesmo tempo, que se prestava alguma assistência que havia 
e que estava em andamento nessas regiões. (SCHROEDER, 
entrevista pessoal, 2012).

Porém, essa “promoção humana” foi sofrendo uma transformação proces-
sual ao compasso do embate que se travou entre o caráter paternalista, que os 
voluntários traziam, e as novas relações pedagógicas que se estabeleceram no 
convívio com os indígenas, à luz de uma permanente reflexão crítica:

Geralmente depois de um ou dois anos se mudava a linha de 
trabalho. Dum completo paternalismo passava-se a prestar 
uma assistência ao índio: ensinando-o a trabalhar, ajudando-o 
a cuidar da sua saúde, organizando cooperativas, valorizando 
seu artesanato e sua cultura em geral, alfabetizando-o. (OPAN, 
Relatório Anual, 1975, p.6).
Temos a esperança que nascerá um plano de educação – “pe-
dagogia dos remédios” –de como fazer a passagem para uma 
autonomia maior em todos os campos, como incentivar roças, 
etc. (OPAN, Relatório Anual, 1975,p.32). 
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Vemos aqui um processo contínuo de transição. Torna-se explícito o 
movimento da práxis, que se dá a partir das contradições entre o que se quer 
chegar a ser (o que se pensa) e o que, efetivamente, se está sendo (o que de 
fato se consegue fazer):

Eu acho que às vezes o discurso era muito mais avançado do 
que a prática, sabe, às vezes na prática a gente ainda era pa-
ternalista, a gente ainda era assistencialista, embora o discurso 
já privilegie uma postura não assistencialista ou paternalista, 
então, essa contradição, ela existiu, não é? Em muitas situa-
ções ainda existe, que a vontade, o discurso, a vontade política 
das pessoas é uma, mas entram na realidade e, às vezes, elas se 
subjugam a limitações ou condicionamentos que são contrá-
rios àquilo. Então, essa é uma contradição que a gente viveu. 
(LEITE, entrevista pessoal, 2012).

Contudo, era uma práxis “essencialmente criadora” (VÁSQUEZ, 2007) 
que não permanece só na criação, porém transita entre momentos de criação 
e tréguas ou momentos imitativos, que preenchem ainda o vácuo do novo que 
não chegou:

A práxis se caracteriza por esse ritmo alternado do criador e do 
imitativo, da inovação e da reiteração. Mas o que nos permite 
propriamente situar uma atividade prática determinada em um 
nível ou outro?

Acima de tudo, é preciso levar em conta a relação, característica 
do processo prático, entre a atividade da consciência e sua reali-
zação. No processo verdadeiramente criador; a unidade de am-
bos os lados do processo – o subjetivo e o objetivo, o interior 
e o exterior –, se dá de um modo indissolúvel. (VÁSQUEZ, 
2007, p.267).

Ou, se preferirmos: “a produção do objeto ideal é inseparável da produção 
do objeto real” (VÁZQUEZ, 2007), frente e verso da mesma moeda. A práxis 
criativa na OPAN vai se construir através da dinâmica das tentativas, da superação 
das próprias contradições, que graças a permanente autocrítica, se enfrentam 
em grande medida. Os questionamentos serão constantes, como podemos ver 
nesse próximo relato, que reflete a proposta de uma atividade de produção 
mecanizada na aldeia dos índios Paresi. Uma proposta não isenta de grande 
polêmica interna, pois, ainda que visasse a promover a produção de alimentos 
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para aumentar a “autonomia indígena”, trazia no seu bojo amplas contradições 
(não necessariamente pelo uso de nova tecnologia, mas pelo modelo de produ-
ção, de maior escala, por exemplo):

Qual o sentido de projetos de desenvolvimento técnico, de tra-
tores? –Isto não os tornará novamente dependentes em ter-
mos de tecnologia? Será que não introduzirá divisão de classes? 
Etc... Enfim, quais são as verdadeiras necessidades dos Paresi? 
–Que tipos de valores nossos eles podem e querem realmen-
te adotar? Para responder, viu-se ser necessário conhecer bem 
mais profundamente a problemática Paresi, inserir-se muito 
mais profundamente no seu meio. (OPAN, Relatório Anual, 
1975, p.32). 

Junto às dúvidas, encontramos a permanente constatação de que havia de 
se saber mais sobre cada povo. Condiz com a tradição institucional de realizar 
cursos intensivos, nos quais se estudarão inúmeras disciplinas como veremos 
posteriormente, mas com destaque para as ciências humanas (política, ciências 
sociais, antropologia etc.). Contudo, o contato real e direto com as comunidades, 
nessa contínua dialética entre teoria e prática, será o fundamento do projeto 
político-pedagógico da organização:

A vivência da gente era espetacular, porque ninguém comia a 
comida dos índios, ninguém dançava junto com os índios, nin-
guém procurava aprender a falar a língua, que não fosse com 
o interesse de traduzir os livros sagrados[...]aprender a língua 
para poder-se comunicar sem segundas intenções, a não ser de 
entender o mundo indígena e aquela sociedade para poder com 
ela discutir possibilidades de trabalho[…] enfim, isso ninguém 
fazia, nós fizemos de graça isso, nosso envolvimento era um 
envolvimento gratuito, nessa gratuidade que a gente via nos ín-
dios de nos receber, abrir sua casa,[…] essa gratuidade nós en-
tendemos que devíamos devolvê-la também, por isso, éramos 
todos voluntários. Durante quinze ou vinte anos na OPAN, a 
gente não ganhava nem um salário mínimo “[…] as despesas 
que a gente tinha eram pouquíssimas […]” (BUSATTO, entre-
vista pessoal, 2012).

O convívio foi tão importante que, poucos anos depois, a primeira proposta 
formativa oficial foi formatada. Consistia em um único curso teórico, com várias 
fases, entre as quais se incluíam: curso teórico; os estágios e um pós-encontro 
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teórico que buscaria refletir a partir das experiências vividas nas aldeias, ou 
seja, a reflexão a partir do concreto. Parece-nos óbvio avaliar como essa práxis 
acarretou rompimentos com o senso comum da época, precisamente porque 
ela se gesta na crítica às crenças da época e com um novo arcabouço teórico de 
caráter libertador (escuta, diálogo, autonomia, encarnação). “Olhando com os 
olhos de capitalistas e burgueses, os Paresi parecem uma calamidade: miséria, 
vagabundagem – porém, olhando com olhos de humanista, sob o aspecto de 
pessoa, a vida que eles vivem é a coisa mais bacana” (CAÑAS,9OPAN, Macaxeira 
nº 15, dezembro 1974, p. 23). (Ilustração6)

Ilustração 3 - Padre Vicente Cañas com Criança Enawené-Nawé. Década de 1970

Fonte: Acervo da OPAN(2012).

Este processo trouxe a constatação, para os novos indigenistas, de que era 
verdade o que eles intuíam: os indígenas eram gente, e gente como nós, com 
cultura, sabedoria, conhecimento, formas organizacionais e econômicas próprias, 
tão passíveis de direitos e respeito como as nossas:

Uma mudança essencial era o seguinte, você não tinha uma 
idéia clara do que era o índio, você tinha uma idéia difusa, 
preconceituosa em relação ao índio, em geral, preconceituosa, 
mesmo que você procurasse não ser preconceituoso, o que 
você tinha escutado não era muito favorável: que o índio era 

9  Vicente Cañas foi um missionário jesuíta espanhol que viveu, desde o primeiro contato, com o povo Enawené-
-Nawé, no noroeste do Estado de Mato Grosso. Chamado pelos indígenas de Kiwxi foi assassinado em 1987, por 
defender o povo e o território Enawené.

47



Maria Dolores Campos Rebollar

atrasado, incivilizado, ele precisa ser trazido à civilização e a 
cultura dele é uma cultura muito atrasada, digamos [...] De al-
guma forma estava presente nas pessoas, mas as pessoas, acho 
que intuíam que não era só isso e, ao entrar na OPAN e fazer 
esse processo de formação, elas efetivamente descobriam que o 
índio é uma pessoa, que as comunidades indígenas são grupos 
sociais que têm historia, que têm uma cultura e uma cultura 
muito rica, que sabem o que querem, que são muito inteligentes 
no seu cotidiano. Então, a figura do índio mudava fantastica-
mente: daquele ser pouco expressivo, pobre, marginalizado ele 
passava a ter uma compreensão, através desses estudos, muito 
mais nesse sentido. (LEITE, entrevista pessoal, 2012).

O senso comum, ou seja, as crenças assumidas acriticamente e naturalizadas 
na sociedade e no nosso pensamento (como a de que o índio era um ser pouco 
expressivo, burro, pobre, marginalizado, primitivo etc.) puderam ser efetivamente 
abaladas através de um processo fundamental, que começa pela dúvida. Desta 
forma, pode-se desnaturalizar e elevar/transgredir o senso comum, podendo 
orientar-se às novas relações políticas e pedagógicas para o combate social contra 
essa forma de pensar, que mantinha os indígenas na subalternidade extrema, 
extrema no sentido de nem sequer serem considerados “gente”. Um dos pode-
res do “senso comum” é que o introjetamos naturalmente como “verdade”, ao 
ponto de até os próprios indígenas incorporarem essas crenças, retroalimentando 
a própria subalternidade. O desafio, portanto, não estava apenas na elevação do 
senso comum dos indigenistas, mas também dos próprios indígenas.  

Quando a OPAN começa, no início dos anos de 1970, a falar de uma 
aculturação processual e mostra grande cuidado para que essa corrente de in-
fluências entre as culturas indígenas e a cultura da sociedade envolvente fosse 
gradual, evitando a desestruturação, termina por sofrer em si mesma também 
uma espécie de “aculturação” que a levará a novas conceituações do próprio 
trabalho. Não era mais suficiente salvaguardar o indígena das ameaças violentas, 
eles tinham que conquistar, para si, o direito de viver do jeito que quisessem, 
como expressa Elisa Nutels10 no Boletim Macaxeira de 1974:

10 Informa-se,nesse Boletim, que Elisa Nutels era “viúva do grande indigenista e médico Noel Nutels, que dedicou 
sua vida a assistência ao índio brasileiro”. No Boletim Macaxeira sempre há espaços para textos formativos, entre-
vista, e opiniões diversas, não só internas, mas também de aliados externos. Nesse Boletim, há quase uma página 
inteira com declarações de Elisa, no que parece extraído de alguma entrevista realizada. Porém, não conseguimos 
elucidar exatamente se foi realizada pela OPAN ou reproduzida de alguma publicação, pois a resenha que aparece 
é confusa nesse aspecto: Crítica, 18/24 de novembro de 1974. Porém, merece registro pelo próprio destaque que 
a OPAN lhe conferiu nesse momento.
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Não é a questão da integração que é correta, desde que se en-
tenda por isto sua participação na vida nacional como um índio 
e não como um branco. Que se respeite sua cultura e língua, 
deixando que vivam como queiram, permitindo que o ÍNDIO 
CONTINUE EM SUA TERRA, no seu “habitat”. (OPAN, 
Macaxeira nº 15, dezembro 1974, p.17).

Ao mesmo tempo, encontramos a seguinte reflexão no Relatório Anual do 
ano de 1975, que apresenta uma das maiores ameaças às culturas indígenas; o 
avanço de um modelo de desenvolvimento depredador que não se detém. A 
OPAN começa a perceber que não era suficiente a convivência fraterna, mas era 
preciso ir além, para garantir o respeito aos povos indígenas. Deveria adentrar 
a conquista de direitos:

[...] muitos já não aceitavam mais como satisfatória a prática de-
senvolvida nos projetos. Muitas discussões e muitos questiona-
mentos foram delineando o problema fundamental: a situação 
do índio no Brasil está se agravando sempre mais. Seu problema 
fundamental é o da conservação da terra, que lhe é sistematica-
mente tirada pelo branco (fazendeiros e posseiros). Os órgãos 
oficiais de proteção ou são coniventes com este esbulho ou se 
apresentam como impotentes para deter o avanço da pecuária  
sobre as terras indígenas. (OPAN, Relatório Anual, 1975, p.8).

Entra aqui um elemento fundamental da ação que é a defesa da terra. Cer-
tamente, a saúde e a educação foram também peças chaves dessas intervenções. 
Saúde, porque os indígenas estavam morrendo, literalmente, de epidemias e 
outras doenças. Ao mesmo tempo, era importante investir na educação, focan-
do em grande medida a alfabetização (em ambas as direções; a preservação da 
própria língua e saber falar em português), como componente fundamental 
para o fortalecimento cultural e a aquisição de competência para a interlocução 
com a sociedade envolvente. Mas a defesa da terra termina sendo uma luta es-
tratégica e crucial. Sem terra não há cultura, não há saúde, não há alegria, não 
há espíritos, não há índio. 

A OPAN vai então promover, junto à igreja, as primeiras assembleias 
indígenas, com objetivo de criar um espaço de reflexão política. Como lembra 
um entrevistado: “eles nos disseram:–Olha, nós estamos sendo pressionados, 
a terra está sendo tomada, a gente precisa garantir uma terra porque sem terra 
não temos como[…]”(BUSATTO, entrevista pessoal, 2012). Instaura-se, nessa 
dinâmica, um processo político e pedagógico com os indígenas que vai além da 
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“proteção fraterna”. Vai se configurando numa relação política que transcende 
o universo local da aldeia para a luta pelo direito a terra frente à sociedade 
envolvente. Impõe-se desta forma, a urgência por garantir as demarcações das 
terras indígenas:

Tinha uma ação pedagógica com os índios; tem que demarcar 
a terra, é assim que funciona no mundo de fora, vão ter que 
respeitar essa divisa. Então, para os índios aprenderem também 
o que era uma demarcação até a parte técnica, tudo o que é, 
um pouco [...] e também do lado de fora, para ver que está se 
demarcando. (DAL POZ, entrevista pessoal, 2012).

É com a questão da terra que a OPAN, frente à passividade do Estado, 
inaugurou a prática da autodemarcação:

Nesse sentido foi que nós inovamos o fato de que, em algu-
mas áreas, tanto com Kulina como com Enawené, a gente ter 
incentivado que os próprios índios fizessem as demarcações, 
as autodemarcações, era uma resposta ao Estado que era lento 
[…]. Nós vamos garantir no chão o que o Estado não garante 
[…]”(BUSATTO, entrevista pessoal, 2012).

Nós inventamos essa coisa de índio saindo demarcando terra, 
a sua terra. E isso foi inventado nos Enawené, por Fausto. Foi 
quem tomou a frente, isso foi inventado pela gente e depois 
isso foi reproduzido lá com a Rosa, em Eirunepé, no Juruá. De-
pois, outros começaram a fazer essas coisas, por quê? Porque a 
gente achou [...], quer dizer[...] Eu formulei em certo momento, 
que a demarcação não é só uma ação técnica – está aqui, abriu a 
picada no lugar certo –ela implica num reconhecimento social 
de uma fronteira, de uma divisa, então, tem que ter uma ação 
que torne visível isso e, de certa forma, quem está de um lado 
e quem está do outro, que aí tem uma divisa. (DAL POZ, en-
trevista pessoal, 2012).

Certamente, quando um grupo decide tomar a iniciativa prática de efetivar 
seus direitos, estamos falando do processo de se assumir dirigente da própria 
história. Há uma ruptura com a dependência simbólica. Há uma superação 
da subalternidade que nos mantinha escondidos. Há um salto em direção à 
autodeterminação indígena.
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1.6 Voluntários militantes e o sujeito coletivo

A palavra “autodeterminação”11 dos povos indígenas aparece registrada 
oficialmente a partir do Relatório Anual de 1983. Foi incorporada às Linhas de 
Ação da OPAN, que são elaboradas também no mesmo ano. Vai se aprofundar 
o debate interno do que seria um trabalho indigenista alternativo, constatando 
a necessidade de uma consolidada formação do indigenista, pois “sem isto, 
corria-se o risco injustificável de, em concreto, prejudicar as populações que se 
pretendia ajudar, apesar de boas intenções.” (OPAN, Linhas de Ação, 1983, p.12).

A década de1970 foi o berço da construção desse novo marco político/ 
pedagógico na OPAN. O movimento de enfrentamento e tentativa de superação 
das próprias contradições desembocou numa proposta formativa bem estru-
turada, na qual se destacam, como primeiras características da Organização, o 
investimento prioritário dado a esta formação, seguida da metodologia de ação 
baseada na práxis, cotidiana e crítica:

Não elaboramos modelos teóricos pré-determinados na atu-
ação junto aos índios. A convivência e a realidade particular 
de cada povo indígena vão indicando as soluções e os meios, 
o que permite a cada equipe de trabalho colocar em prática as 
linhas de ação com razoável flexibilidade. (OPAN, Linhas de 
Ação, 1983, p.4).

A OPAN se afirma nesse momento como uma organização de trabalho 
local, que prioriza fundamentalmente a convivência nas aldeias indígenas para 
a construção de suas propostas de ação e mostra como elabora seus projetos, 
a partir do local, “com razoável flexibilidade”. No ano de 1983 aparece re-
tratado o papel do voluntário que entrava na instituição, para uma “estreita e 
despojada convivência no dia-a-dia das aldeias, não se tornando o voluntário 
um <profissional>, mas um companheiro de lutas”, (OPAN, Linhas de Ação, 
1983 p.4-5). Esta afirmação parece estar contrapondo o perfil “profissional” ao 
perfil “militante”, questão que será importante tema de debate no universo das 
ONGs a partir dos anos de 1990, como veremos posteriormente.

O caráter voluntário, no sentido da “gratuidade” do trabalho se perfila de 
forma consciente como uma escolha política, pois “a Organização procura 

11  Não encontramos uma definição conceitual do que seria autodeterminação para a OPAN, mas podemos associá-la 
à seguinte afirmação, que consta nas Linhas de Ação de 1983: “Não se traçava mais rumos teóricos de libertação 
para os índios, mas desejava-se apoiar e incentivar a organização e as formas de resistência próprias.” (OPAN, 
Linhas de Ação, 1983. p.3).
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promover aquilo que é necessário para a atuação dos voluntários, mas sempre 
em termos da maior simplicidade possível. Neste sentido, é bom notar tam-
bém que tal sistema não dá condições de acumulação financeira em vista do 
futuro”(OPAN, Linhas de Ação, 1983, p.17).

O que se perfila são duas questões relevantes e que estão associadas, para 
que possamos entender o caráter voluntário da organização. Uma primeira 
questão é o que um entrevistado chamará de “envolvimento gratuito”, como 
uma troca, como se fosse uma reciprocidade para com os indígenas, que os 
acolhiam de forma desinteressada, condizente com a prática da “encarnação” 
(de se “fazer outro”). O objetivo prioritário desse indigenista não seria “produzir 
coisas” (atividades), mas estabelecer uma“relação qualificada”, por isso política e 
pedagógica. O voluntário preza primeiramente a superação da subalternidade. 
É um educador, por isso, a “relação qualificada” está à frente da “produção de 
coisas”. Claro está que há uma relação dialética entre ambas as questões, pois 
a “relação” político-pedagógica é necessariamente “produtiva”, no sentido de 
que ela não se concretiza no ar, mas através de ações concretas, reais. Como 
qualquer “produção” (ação), virá através de relações que se constituem para 
isso. Porém, a relação político-pedagógica, que será central, considerada fim, 
será privilegiada como motor-chefe da formação desse voluntário, enquanto a 
“produção de coisas” será o meio.

Esta é outra das questões que parecem se inverter no 2º período, (do qual 
falaremos no Capítulo II), quando a “produção das coisas” (atividades/projetos) 
será o centro das atenções, ao ponto de determinar os novos perfis dos can-
didatos a indigenistas, modificando essa proposta formativa, enquanto que a 
relação qualificada com o indígena será tratada como meio (e não fim) para que os 
projetos com financiamentos aprovados se desenvolvam. Resta avaliar, se essa 
relação qualificada no 2º período permanecerá política e pedagógica ou adquirirá 
uma conotação apenas pragmática,ou seja, saber dialogar com os indígenas 
para conseguir realizar os projetos, projetos estes que não terão mais aquela 
“razoável flexibilidade”. 

Por outro lado, nas entrevistas, apreciamos um elemento que também irá 
mudar substancialmente no mundo das ONGs: “as despesas que a gente tinha eram 
pouquíssimas”. Ora, com o trabalho voluntário, o nível de burocratização era mí-
nimo, e o nível de “necessidades” bem menor. Por exemplo: durante o estágio 
na OPAN, os membros viajavam pela Amazônia de ônibus, carona, ou como 
podiam. Demoravam muito mais, as dificuldades eram maiores nos aspectos 
logísticos; os voluntários “comiam a comida dos índios”, ficavam isolados 
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por meses nas aldeias. Hoje, o volume de recursos aumentou muitíssimo, os 
meios logísticos são incomparavelmente superiores. Os profissionais, não mais 
voluntários, recebem salários que condizem com o estabelecido no mercado 
de trabalho, com todos os direitos trabalhistas segundo a legislação obriga. 
Locomovem-se com maior autonomia, com carros ou barcos comprados ou 
alugados pela Instituição. “Não se come mais a comida dos índios”, se leva a 
própria. Além disso, o percentual de recursos para questões administrativas e 
contábeis aumentou grandemente. Ou seja, o percentual de recursos para ma-
nutenção da própria Instituição inverteu em relação a essas primeiras décadas. 
É importante prestar atenção a como isso vai influenciar a proposta política e 
pedagógica da OPAN.

Mas vejamos outra questão do trabalho voluntário, na fala de Darci Secchi:

Do outro lado, a gente viu as limitações que a OPAN apre-
sentava. Nós éramos pouco especializados, nós éramos poucos 
treinados para lidar com a diferença, mas tinha uma coisa que a 
OPAN tinha demais, que era o espírito de grupo, o compromis-
so, o trabalho holístico, articulado. Você sabe um pouco isso, 
eu sei um pouco daquilo, vamos nos organizar, para juntar as 
habilidades e as competências que cada um tinha e disponibi-
lizar. Acho que era uma coisa marcante na OPAN.(SECCHI, 
entrevista pessoal, 2012).

O trabalho voluntário e de “boa vontade” deixava a desejar, faltava prepa-
ração para o enfrentamento dos desafios que iam surgindo. Sentia-se cada vez 
mais a necessidade de formação específica para desenvolver alguns trabalhos. 
Muitos dos primeiros opanistas não tinham o 3º grau. Ainda que se priorizassem 
os conhecimentos de saúde e produção de alimentos, pela urgência de dar conta 
de situações limite nas aldeias, em relação à segurança física dos índios, qualquer 
pessoa podia entrar na OPAN, sempre que tivesse vontade e compromisso: 
“Foram considerados importantes: idade mínima de 20 anos, saúde boa, pro-
fissionalização, motivações básicas sérias, consciência da realidade, sensibilidade 
social, posicionamento religioso.” (OPAN, Relatório Anual, 1977, p.46).

A questão da sensibilidade era fundamental, até porque, segundo nos conta 
Arlindo Leite (entrevista pessoal, 2012): “desde o início marcou muito essa ideia 
e essa prática de conviver” tanto com o índio como com a? equipe de trabalho. 
Ou seja, o foco era a relação pedagógica e a relação política com os indígenas, 
com o entorno e com a própria equipe. A construção desse sujeito coletivo, que 
é a OPAN, vinha de mãos dadas com a construção de uma identidade “opanista” 
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ou “espírito de corpo”,12 que foi se configurando numa dinâmica organizacional 
sem hierarquias, num clima de forte cooperação e ampla autonomia:

O trabalho de um era o trabalho de todos. Todos eram respon-
sáveis por tudo, desde uma pessoa que dirigia o barco e que 
tinha que chegar com a equipe num lugar, até o intelectual que 
estava junto na equipe que tinha uma missão lá [...] (SECCHI, 
entrevista pessoal, 2012).
Ele tinha outra característica que era a criação de um espírito 
de corpo. Muito importante isso, as pessoas ficavam aqui o dia 
inteiro pensando na OPAN, tendo notícias dos projetos, então, 
a grande característica desse tempo, desse período de formação 
era também você ser incorporado ao corpo da OPAN. A ideia 
do opanista era muito cultivada nesse tempo, você tinha situa-
ções onde os estagiários, chamados estagiários nesse tempo, ti-
nham reivindicações em relação a OPAN, tinham movimentos 
de rebeldia, de fazer mudanças nos projetos na OPAN, havia 
um espírito de corpo muito forte [...]A coordenação não era 
uma presença muito forte como é hoje na OPAN.” (SCHROE-
DER, entrevista pessoal, 2012).

Nessas falas percebemos a importância do sujeito coletivo. Não se tratava 
apenas de ser indigenista, mas vir a ser opanista como parte de um corpo. 
A “deficiência profissional” se supria com a forte cooperação dos grupos 
constituídos. O sentimento de pertença ao coletivo, com identidade própria, 
era fortalecido pela falta de hierarquia e pela criação dos próprios rituais que 
formalizavam esse pertencimento. O que une as partes é um projeto comum 
construído por todos, onde prevalece o corpo e não a parte. Ainda que existisse 
um progressivo movimento de especialização, avaliado como necessário, e de 
fortalecimento organizacional. 

A década de 1980 está marcada por fortes mudanças no cenário indígena, 
impulsionadas, em grande medida, pela nova Constituição de 1988. Uma tenta-
tiva de “politizar” mais as intervenções. Em 1985, um novo governo preparava 
a transição para a futura democracia brasileira e a sociedade civil “agiliza sua 
mobilização em vista da Assembleia Nacional Constituinte”. Em janeiro de 
1986 a OPAN organiza um Simpósio intitulado “Ação Indigenista como Ação 
política”.

12  Essa expressão foi adotada pelo entrevistado Ivo Schroeder na sua dissertação de mestrado em 1995.
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À OPAN soma-se mais uma reflexão sobre os novos rumos frente ao novo 
cenário nacional. A assessoria do então futuro presidente Tancredo Neves chega 
a realizar, na época, um simpósio sobre “Índios e Estado”, visando elaborar uma 
“proposta unificada de política indigenista” em que a própria FUNAI começa 
a abrir espaço para os indígenas dentro do Órgão. Dá indicativos de estar se 
preparando para novas transformações na política indigenista oficial diante dos 
projetos governamentais (Carajás e Polo noroeste13) financiados por grandes 
agências internacionais como o Banco Mundial (BM) e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), de forte impacto nas comunidades indígenas de 
Mato Grosso e Amazônia. “Como e qual será a relação do novo governo com 
mais de cento e oitenta sociedades indígenas do país? Estarão os índios e seus 
aliados preparados para o novo momento?”, se questionavam os indigenistas 
da OPAN (OPAN, Simpósio, 1987, p.8-9):

Tendo presente a nova conjuntura política que o país atraves-
sava em 1985, diante da eleição de um governo civil, muito 
embora por via indireta e tutelada, era evidente que a questão 
indígena sofreria igualmente grandes mudanças. Vislumbra-
vam-se então dois aspectos centrais que mereciam reflexão e 
um posicionamento firme: qual a relação que o novo gover-
no estabeleceria com os mais de 180 povos indígenas e qual 
a possibilidade real dos índios e seus aliados participarem da 
formulação de uma nova política indigenista. (OPAN, Relatório 
de coordenação, 1986-1988, p.10). 

Participaram deste simpósio 15 entidades,14 entre indígenas e indigenistas, 
que vão se dedicar à reflexão e debate de alguns grandes temas: Avaliação e 
perspectivas do Movimento Indígena; Terras Indígenas e Órgãos Oficiais; Os 

13 O Projeto Carajás, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás (PGC),é um projeto de exploração 
mineral, iniciado em 1980, na mais rica área mineral do planeta. Estende-se por 900 mil km², numa área que cor-
responde a um décimo do território brasileiro, e que é cortada pelos rios Xingu,Tocantins e Araguaia, e engloba 
terras do sudeste do Pará, norte de Tocantin se sudoeste do Maranhão. Foi criado pela então empresa estatal 
brasileira Companhia Vale do Rio Doce, durante o governo Figueiredo. O Programa Integrado de Desenvolvi-
mento do Noroeste do Brasil (Polonoroeste), executado durante os anos 1980, abrangeu a área de influência da 
rodovia BR-364, entre Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO), e visava, entre outras coisas, aumentar a produção da 
região e a renda de sua população, e assegurar o crescimento da produção em harmonia com as preocupações de 
preservação do sistema ecológico e de proteção às comunidades indígenas.

14  A seguir o nome das entidades que participaram do Simpósio, pois nos parece relevante destacá-las para entender 
o diálogo que a OPAN tinha naquele momento com outras entidades e movimentos: Associação Nacional de 
Apoio ao Índio; Centro Ecumênico de documentação e Informação; Comissão Pastoral da Terra; Comissão pela 
criação do Parque Yanomami; Comissão Pró-índio do Acre; Comissão Pró-índio de São Paulo; Conselho Indige-
nista Missionário; Equipe de Avaliação do Programa Polo noroeste; Grupo de Trabalho Missionário Evangélico; 
Instituto de Estudos Sócio- econômicos; Museu Nacional do Rio de Janeiro; OXFAM; Projeto kaiowá-Nhandeva; 
União das Nações Indígenas.
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grandes projetos governamentais; Os projetos econômicos nas comunidades 
indígenas; e a troca e exposição de alguns exemplos de Ações Indigenistas. 

A participação indígena no cenário nacional começa sua trajetória com a 
União das Nações Indígenas (UNI) que, segundo um entrevistado, foi um marco 
no cenário indigenista do País:

Os indígenas do Brasil organizaram a União das Nações Indí-
genas, a UNI, que teve várias dificuldades[...] Mas foi um sinal 
forte de que o amadurecimento dos indígenas já estava adian-
tado[...] Os indígenas foram assumindo, cada vez mais, que era 
um dos objetivos da OPAN. (LEITE, entrevista pessoal, 2012).

A OPAN, pela sua característica, estava centrada na intervenção e luta local, 
mas estabelecia a reflexão política em fóruns ampliados com alta participação 
de outras entidades, movimentos e indígenas. Apesar de ter avaliado e tentado 
um movimento em direção à luta nacional, propondo-se a ampliar o cenário 
de atuação, a partir dos entraves vivenciados naquele momento, o “localismo”15 
terminará por ir desbravando algumas trilhas nos trabalhos da OPAN.

Na realidade, percebia-se que em Cuiabá refletiam-se os pro-
blemas da própria Organização, ainda que alguns insistissem na 
tendência de identificar a OPAN como simplesmente a equipe 
de Coordenação. A grosso modo, havia falta de clareza política 
e não estava sanado o isolamento das Equipes locais, e a agenda 
da Coordenação empurrava-a para o papel de “cumpridora de 
tarefas”. A Assembléia de 1988, então, indicou a necessidade 
de repensar a relação entre a OPAN, seus Projetos e seus mem-
bros, reforçando a estrutura da Entidade e elegendo uma co-
ordenação representativa e politicamente esclarecida. Os obje-
tivos então traçados buscavam reforçar os Projetos da OPAN, 
com maior presença da equipe de Coordenação nas áreas, e 
situar a Entidade no contexto da conjuntura política nacional, 
em especial da política indigenista. (OPAN, Relatório de coor-
denação, 1986-1988, p.8). 

Parece-nos que essa tentativa não vingou. De fato, a OPAN não vai parti-
cipar, oficialmente, das articulações e grupos que elaboraram as propostas para 
a nova Constituição, permanecendo no seu papel local junto às comunidades:

15  Adoto esse termo para me referir à esfera da práxis atrelada ao “local”, que vai chegar a adquirir uma miopia em 
relação ao “global”. Trato dele principalmente nas Conclusões da pesquisa.
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Há uma inflexão na OPAN para um trabalho de campo quali-
ficado e deixando aos outros esse debate maior, geral. É ver-
dade que, em um desses anos aí, nós fizemos em Fátima de 
São Lourenço um seminário chamado Ação Indigenista como 
Ação Política. A tentativa de olhar a ação indigenista como, 
exatamente, com objetivos políticos maiores, colocaram um ce-
nário mais ampliado, esse foi o esforço [...] Mas eu acho que a 
equação que a OPAN consolidou nesses anos de fato, e que foi 
exatamente descolando do CIMI e da igreja, foi essa conjunção 
de formação e trabalho de área. Isso que eu acho [...], deixando 
aos outros; constituição, legislação, visibilidade. (DAL POZ, 
entrevista pessoal, 2012).

Esta característica da priorização da esfera local de atuação (que condizia 
com a situação indígena – sua necessidade de reconhecimento nos territórios– 
nas décadas de 1960 e 1970 e a “invisibilidade” que condizia com o fazer da 
OPAN num período ditatorial e repressor) permanecerão apesar da Consti-
tuinte e dos novos movimentos indígenas que surgiriam no cenário nacional, 
demandando outra esfera de relações político-pedagógicas. A OPAN continua 
optando pela intervenção/interlocução local, pela formação política dos indí-
genas a partir das bases. 

Não há como não levar em conta a importância da atuação local na déca-
da de 1970, pois os indígenas apenas tinham uma compreensão da estrutura 
governamental nacional, como avalia uma liderança indígena da União das 
Nações Indígenas (UNI):

Foi na década de 1980 que as pessoas indígenas começaram a 
reconhecer de certa maneira que existia um conjunto de ins-
tituições do Estado que incluía o presidente da República, o 
Congresso Nacional, a Polícia Federal; as polícias [...] Essas 
estruturas que todo mundo está acostumado a tratar com elas 
como coisas que sempre existiram, pra maioria de nós, não só 
das lideranças que estavam a fim de integrar e constituir esta 
forma de representação, [...] tinha muita pouca informação, 
muito pouca idéia do que era a realidade toda do país. (KRE-
NAK, OPAN, Seminário 30 Anos, 1999, transcrição de fita). 

Porém, na década de 1980 e principalmente com o processo da Constituinte, 
o movimento indígena, polêmico e com grandes dificuldades, que não nos cabe 
aqui estudar, faz sua aparição no cenário, dando um impulso importante para a 
visibilidade desses povos frente ao Estado e à sociedade brasileira:
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O trabalho, a presença dos companheiros que, como antro-
pólogo ou como indigenista, se aproximaram das nossas áreas 
pra levar essa discussão conosco, foi fundamental, pra dar qua-
lidade, àquele primeiro round da nossa briga com o Estado, 
para defender nossas terras e para trabalhar com mais tempo 
na questão da defesa da vida. Na defesa da vida eu incluo todos 
os avanços que nós reconhecemos hoje e ao que está inclusive 
incluído no texto da Constituição Brasileira – o reconhecimen-
to da nossa diferença, o reconhecimento da nossa antigüidade, 
de estarmos aqui e a realidade de um país que precisa assumir 
e partilhar com as sociedades que foram empurradas de seus 
territórios de origem, muitas vezes para áreas distantes de seus 
lugares de origem, mas que o Estado passou a admitir, só na 
década de 80, pela primeira vez, que nós somos uma realidade 
permanente, vamos conviver com outros brasileiros e com o 
que vier a ser o Brasil no futuro. Nós vamos conviver e estar 
nela, interagindo com ela, como qualquer outra parte desta for-
mação da sociedade brasileira, como qualquer outro povo que 
veio pra cá. O Estado hoje já consegue pelo menos isso: admitir 
que nós estamos nesta canoa, nós vamos fazer esta viagem jun-
tos. (KRENAK, OPAN, Seminário 30 Anos, 1999, transcrição 
de fita).

Certamente no final dos anos 1980, com o novo Estado Democrático, e o 
“despertar” do segmento indígena, que luta publicamente pelo direito de ser 
“dirigente” da própria vida frente à sociedade envolvente, a composição de 
forças se renova provocando a necessidade de reavaliar o papel político-social 
das ONGs indigenistas.

1.7 Operação Anchieta e o Conselho Indigenista Missionário

O percurso da OPAN no indigenismo está claramente interligado nesse 
primeiro período (1969-1989) à fundação e fortalecimento do Conselho Indi-
genista Missionário (CIMI), que se cria em 1972 para promover mudanças nas 
missões católicas do país:

E ao empenho dos leigos da OPAN, seguiram-se mudanças 
profundas, também em diversas missões de religiosas. No in-
tuito de levar a perspectiva dessas mudanças a todas as mis-
sões católicas do país, criou-se em 1972 o Conselho Indigenista 
Missionário – CIMI, como um instrumento oficioso da Con-
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ferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, para conduzir 
as transformações com muita liberdade, ecumenicamente, não 
apenas com relação à cultura indígena, mas também com rela-
ção a um trabalho missionário em conjunto com outras confis-
sões missionárias. (SCHWADE, entrevista-carta, 2012).

O fato de criar o CIMI já mostra que não havia nenhuma pretensão de 
fazer da OPAN um órgão eclesial ou pastoral, guardando sua identidade laica. 
O CIMI vem num primeiro momento para revolucionar “as missões católicas 
do país”. Segundo Egydio Schwade (entrevista-carta, 2012), no primeiro ano, 
o CIMI enfrentou dificuldades e insatisfações, pois esse “primeiro Conselho 
foi formado, em sua maioria, por especialistas na questão indigenista, mas, 
deixou a ação e causa dos missionários cair na estagnação”. Schwade se refere 
ao fato de que existiam muitos“pensadores e intelectuais”, mas poucos que quises-
sem assumir um trabalho de base. Será em junho de 1973, quando se cria o 
Secretariado Executivo do CIMI, que este começa a desenvolver um trabalho 
de capilarização no País, através duma pequena equipe que percorre os estados 
brasileiros promovendo nas Dioceses a discussão sobre a situação indígena em 
outra perspectiva. Equipe esta que contaria com vários membros da OPAN:

Foi sob este impulso que a mudança se implantou nas missões 
do Centro Oeste e Norte do País, entre 1970 e 1973 e que 
garantiu, depois, ao CIMI uma força de expansão que até hoje, 
em parte, ainda está presente em sua ação de base. Ivar, Rosa, 
Ivo, Antonio, Chico, Egon, sem dúvida, estão entre os missio-
nários indigenistas que mais se destacaram no impulso da ação 
indigenista do CIMI nas áreas mais difíceis do Sul, Norte e 
Centro Oeste. (SCHWADE, entrevista-carta, 2012).

Foram leigos e religiosos, muitos fazendo também parte da OPAN, os que 
vão dar o primeiro impulso para a regionalização e propagação do CIMI no 
país. A partir daí a OPAN e o CIMI passam a atuar em profunda reciprocidade. 
(Ilustração8).
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Ilustração 4 - Reunião OPAN-CIMI. Na frente Ivar Busatto (em pé) e o Bispo Pedro 
Casaldáliga. Década de 1970

Fonte: Acervo da OPAN(Cuiabá, 2012).

Os jovens opanistas chegavam às áreas distantes de atuação e eram acolhidos 
pelas igrejas locais e prelazias. A Igreja Católica atuava de guarda-chuva em plena 
tormenta ditatorial. Também a Igreja captava e geria boa parte dos recursos 
destinados às ações locais e às necessidades dos voluntários da OPAN. Mas, no 
transcorrer dos anos, com a chegada de novas gerações de jovens na OPAN, 
não mais confessionais ou religiosos; com uma maior definição e diferenciação 
das propostas de trabalho de ambas as instituições; com a insatisfação mostrada, 
por um lado pelos jovens opanistas em relação a exigências “confessionais” das 
igrejas locais, e por outro, a insatisfação de alguns religiosos sobre o modo de 
proceder de jovens que não mais queriam frequentar missas, sacramentar suas 
relações, ou discutir pautas teológicas, se fez premente a necessidade de rever 
a já não tão “estreita relação”:

A OPAN está aberta desde o início para não religiosos e, na-
quela época, muitas pessoas sentindo o peso da repressão co-
meçaram a se mobilizar, mas era difícil. Muitos descobriram na 
OPAN uma forma de colocar em prática uma proposta dife-
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rente, o oposto ao regime que estava instalado. Com os anos, 
foram chegando pessoas não vinculadas à igreja e essas pessoas 
trouxeram discursos diferentes do eclesial. Um discurso assis-
tencialista, político, econômico, linhas marxistas não explícitas, 
mas alimentando a OPAN. Essas pessoas se tornaram maioria, 
por isso não havia sentido em seguir ligada à Igreja e a OPAN 
devia enfrentar isso. (LEITE, entrevista pessoal, 2012).

Além das distâncias no âmbito moral/religioso, houve também distancia-
mento da estratégia de luta, sendo que a OPAN mantinha seu fazer “local” e 
“invisível”, enquanto o CIMI partia para um embate aberto nas esferas macro 
políticas:

Já estava se voltando, exatamente, a um combate ao Estado, 
de uma maneira muito [...] E isso não nos interessava muito, 
porque o que interessava era o trabalho de campo. Havia uns 
regionais do CIMI mais voltados para o trabalho de campo e 
outros não, outros eram só a luta política, denúncias e todo o 
trabalho dessa natureza. (DAL POZ, entrevista pessoal, 2012).

Achamos relevante trazer também a questão da identidade e a importância 
da sua diferenciação e reconhecimento por parte das duas organizações, pois 
muitas vezes se vivenciava certo sentimento de estar sendo “engolido” / ou 
não reconhecido pelo outro:

O que a gente discutia que depois foi um grande mal entendido 
de alguns, que pegaram como se a gente, a OPAN, estivesse fa-
zendo um racha com o CIMI, e não era. Nossa proposta não era. 
Eu era uma que mais sentia, porque pegava os relatórios do Alto  
Purus...(coisas que eu fiz que, eu acompanhei estando lá) [e fala-
vam:]– CIMI, equipe do CIMI... Como assim, equipe do CIMI? 
E eu sou o que...? (MONTERO, entrevista pessoal, 2012).

Ao longo de vários anos, diversas questões não resolvidas (identidade, auto-
nomia etc.) aumentarão a insatisfação. Roberto Gambini, colaborador e amigo 
da OPAN, fez uma leitura da Instituição16 que encontramos como anexo do 
Relatório da Assembleia de 1988. Baseando-se em Jung e a ideia de “sombra” 
(“realidade oculta atrás da autoimagem ideal, que tende a ser positiva”), tentará 
contribuir com um olhar crítico sobre os debates que estavam pautados no 

16  Anexo intitulado “As sombras”. Carta aos amigos da OPAN. Roberto Gambini (5 janeiro de 1988).
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final da década de mil novecentos e oitenta1980? Primeiro, levanta o tema da 
identidade, afirmando que “a identidade da OPAN não é clara”. Ele chega a 
essa conclusão pela falta de objetivos e métodos claros, considerando-o causa de 
posturas confusas de membros que chegavam a OPAN nesse momento. Cons-
tata desorientação. Segue afirmando que “o modelo de membro ideal também 
não é claro” trazendo a questão de ser ou não missionários, ou seja, “indige-
nistas que se pensam mais como vocação do que como trabalho profissional”. 
Questiona a falta de encaminhamentos sobre as novas demandas dos membros 
em relação à “remuneração condigna” e aspirações pessoais que deveriam ser 
levadas em conta. A OPAN demonstra oficialmente nos documentos de1988 
sua crise de identidade. Encontramos, por exemplo, neste mesmo relatório 
outros questionamentos: “Qual a diferença entre OPAN e CIMI?”; “Quais os 
métodos, meios e recursos para definir sua identidade?”; “Que projetos foram 
inviabilizados pela Igreja? Por que não aconteceram?” (OPAN, Relatório da 
Assembléia, 1988).

Nesta Assembleia de 1988, foram amplos os debates através de grupos de 
trabalho. Destaco uma observação feita pelo grupo que discutiu sobre a iden-
tidade da OPAN, pois aponta uma necessidade: “É preciso definir a relação 
OPAN – Projetos de Trabalho e “OPAN – membros” (OPAN, Relatório da 
Assembléia, 1988, p.16), revelando tensionamento e confusão entre o projeto 
coletivo e o individual: “Deve-se recolocar os objetivos da Organização e que 
estes prevaleçam sobre os objetivos pessoais” (idem, p. 17). 

Talvez por isso, Roberto Gambini, em sua carta anexada ao relatório desta 
Assembleia, também traga à tona, em sua análise da “sombra”, as relações de 
poder e relação entre antigos e novos membros e a questão do controle de 
uns sobre outros, levantando a possibilidade de existir uma resistência para a 
renovação: “A OPAN está mais numa postura de rejeição antecipada e crítica 
devida basicamente à insegurança”. Confirma a existência de um ambiente de 
fofocas e “falação” exageradas e julga-o como sintoma de excesso de “sombra 
não conscientizada em pessoas e grupos”.(GAMBINI,Roberto.As sombras – 
Carta aos amigos da OPAN InRelatório de Assembléia<anexo>, OPAN, 1988).

Sem entrar no mérito da análise feita por Roberto, o que nos parece é que 
a OPAN vai percorrer uma crise entre o velho e o novo indigenismo que não termina 
de nascer e, em alguns aspectos, percebemos e assinalamos desde já que esta 
tensão vai prevalecer também nas décadas seguintes.

Na Assembleia de 1989, a OPAN toma a decisão, com a presença de im-
portantes pessoas e intelectuais orgânicos do CIMI(que tinham influenciado 
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fortemente à OPAN e dela também faziam parte), da “separação” –num tom 
de deliberação amadurecida e compartilhada– com a proposta de continuar 
com uma relação de aliança entre as duas Instituições. 

Entretanto, esse fato teve consequências importantes para a OPAN, como 
a redução de recursos que a colocava no desafio de ter que assumir a gestão 
de pessoas, recursos e ações integralmente. Não podemos deixar de trazer 
aqui alguns parágrafos de outro documento de 1989, que tenta responder 
a questionamentos realizados pela Agência CEBEMO,17 a respeito da cisão 
entre CIMI e OPAN, preocupada pelas possíveis fragilidades que esta divisão 
acarretaria para a OPAN, como a questão da gestão dos recursos e a possível 
“perda” do respaldo político que a Igreja dava. Para a OPAN, a desvinculação 
era um caminho para garantir em primeiro lugar a continuação do diálogo com 
a Igreja, também a autonomia das equipes, pois esta passava pela própria gestão 
dos recursos e a diferenciação das estratégias de trabalho político-pedagógico 
entre as duas organizações:

É importante dizer que não é entre dependentes que haverá 
diálogo de igual para igual, tem que ser pessoas livres, indepen-
dentes, autônomas. 
A gente considera que o financiamento, o controle e uso dos 
recursos pela própria equipe favorece a sua autonomia e o seu 
planejamento próprio e abre um campo grande para o debate 
leal e franco, de igual para igual, no mesmo nível, com as ins-
tâncias eclesiais e com outras entidades. 
Neste sentido, um problema que a gente vislumbra na Igreja 
que os embates muitas vezes travados não são capitaneados pe-
los índios, coordenados pelos próprios índios, mas pela Igreja. 
O que acaba havendo é um conflito entre a Igreja e o Estado. 
E os índios como sempre... E a OPAN entende que os índios 
devem, que a luta tem sentido, que haverá um avanço qualitati-
vo se forem os próprios índios que puderem organizadamente 
lutar por seus direitos. E a Igreja de certa forma obscurece isto. 
Ela não permite que os próprios índios ascendam à posição de 
atores políticos, com expressão própria. Por isto que no Brasil 
até hoje não tem uma organização indígena forte. Na verdade, 
o que você tem é o embate entre a Igreja e o Estado. 
Nós não queremos enfrentar o Estado. Nós queremos que os 
índios enfrentem o Estado. A OPAN não vai derrotar o Esta-

17  Agência de Cooperação da Holanda que colaborava com o trabalho da OPAN e CIMI.
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do. Esta é a pretensão quixotesca do que a Igreja vem fazendo. 
(DAL POZ; SCHROEDER; BUSATTO. Trechos extraídos de 
uma carta da OPAN à CEBEMO, 1989, p.5;4;7).

O movimento na OPAN será pela busca de uma “autonomia”, que passará 
pela “independência” econômica; moral/religiosa (fortalecendo o caráter leigo); 
e político-pedagógico (na diferenciação de estratégias e concepções da luta) da 
Instituição. Em nenhum momento se pretende um confronto desagregador. Pelo 
menos parece haveruma postura de reconhecimento e interesse em continuar 
a aliança estratégica entre ambos os atores sociais. 

A separação se efetivou na Assembleia de 1989, com o desligamento oficial 
de vários membros do CIMI que também faziam parte da OPAN, ainda que a 
mudança de nome no Estatuto para Operação Amazônia Nativa se efetivasse 
somente sete anos depois, em 1996.

1.8 A proposta formativa na Operação Anchieta

Não podemos falar da proposta formativa sem situá-la como marco e 
objetivo central da instituição nesse primeiro período. O que queremos dizer 
com isso é que a formação indigenista não era um meio para o desenvolvimento 
dos trabalhos, como vimos acima, mas era uma meta prioritária e um fim em 
si mesmo. Era a missão destacada da Operação Anchieta. Faz sentido, se, para 
desenhar propostas de trabalho, é condicionante ter um conhecimento “do ou-
tro”, este que tinha ficado por décadas numa subalternidade muda, condenado 
à “extinção”.18Podemos constatar esta afirmação analisando a missão/ objetivo, 
que aparece em todos os documentos oficiais dessas duas primeiras décadas:

A OPAN tem como objetivo: selecionar, treinar e enviar volun-
tários a populações marginalizadas, especialmente a indígena. 
Ao lado das Missões e Prelazias, a OPAN é uma organização 
leiga que se dedica ao trabalho com Índios. Seus voluntários 
procuram manter uma atuação crítica, com revisão constante, 
para evitar que a promoção que se almeja venha prejudicar o 
próprio índio. (OPAN, Macaxeira n°11, abril 1974, p.16).

18  Devemos lembrar que durante muito tempo segmentos importantes da sociedade civil e governamental acredita-
vam na inevitável desaparição destas culturas chamadas “primitivas”.
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A formação indigenista, portanto, se tornaria objetivo prioritário, desen-
cadeando seu processo através do trabalho, um trabalho que inicialmente era 
“estar nas aldeias”. “A formação era o trabalho. Porque minha formação não 
foi um curso de 15 dias. Eu me formei no trabalho” (MONTEIRO, entrevista 
pessoal, 2012). Portanto, uma das principais características do processo forma-
tivo a partir desse “estar” local, era a busca do equilíbrio entre a teoria e prática. 
É possível constatar essa busca de coerência em afirmações como a que segue: 

Quanto ao método, partiu-se da constatação de que o pesso-
al que se candidata ao engajamento na OPAN provém basi-
camente de dois setores: um mais ligado à produção manual 
(agricultores, operários, etc.), e outro ligado à produção inte-
lectual (universitários, professores, etc.). Quanto aos primeiros 
é importante que ampliem seu grau de informação, através de 
leituras adequadas e troca de idéias. Para os outros, é muito im-
portante que passem por uma experiência de base, em que pos-
sam conferir na prática aquilo que postulam em teoria. (OPAN, 
Relatório Anual, 1977, p.46). 

O elemento “fundante” dessa práxis foi a “escuta”, que, segundo um en-
trevistado, só é possível quando se está disposto a “render-se a uma atitude de 
igualdade na relação”, pois para “você manter um diálogo, entre o reencontro 
entre os índios e brancos, só se pode fazer na necessária aliança entre parceiros 
<igualmente diferentes>”.19

Quais eram as dicas? Em primeiro lugar escutar os índios, escu-
tar não significa a escuta de bobo não,... Ele quer o diálogo, ele 
quer a conversa, ele quer que você volte com aquilo que a ele 
lhe falta e daí saia alguma coisa... Quantas vezes eu escutei: “eu 
acho bom que você bata nas minhas costas, se pinte, dance co-
migo, coma meu biju, acho bom, mas eu preciso que você me 
ajude a pensar”, então, escutar os índios é a primeira coisa, a se-
gunda é que você tem que saber devolver, devolver a partir do 
que ele coloca e, principalmente, a partir das referencias dele, 
então essa é a atitude... (BUSATTO – registro pessoal durante 
o encontro de formação da OPAN, agosto 2012). 

19  Essas falas fazem parte de anotações pessoais realizadas durante a palestra de Ivar Busatto, no encontro de for-
mação da OPAN, em agosto de 2012, abordando o tema: Linhas de Ação da Opan.
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Essa “escuta” da qual se fala na OPAN, na verdade, faz referência a um 
“diálogo” qualificado com o outro, que tem tudo a ver com a dialogicidade à 
qual Paulo Freire fazia constante referência e que tanto influenciou a OPAN 
dos primeiros anos. O verdadeiro diálogo precisa de igualdade, verdadeira co-
municação, humanidade, humildade, confiança e criticidade. Então, quando os 
primeiros opanistas trazem o elemento “escuta”, reiteradamente, como algo que 
não pode ser tratado de forma secundária, é porque foi a base de tudo, porque 
estão se referindo não a uma escuta passiva, nem arrogante, nem amadora, nem 
pragmática, mas a um diálogo com o outro, que é muito diferente de mim e que 
preciso conhecer, compreender, para aí, sim, estabelecer uma troca diferencia-
da, “libertadora” de ambos, que construa com o outro novos conhecimentos. 
Para isso eles enfrentavam fundamentalmente o combate contra os próprios 
preconceitos, tinham que ter disponibilidade e opção pessoal, mas tinha que 
existir também uma contínua reflexão política conjuntural:

Na formação havia isso, que a pessoa tinha que ter um de-
sapego, tinha que ter um preparo psicológico para isso, tinha 
que ter amor, então assim, todos gostavam muito... A primeira 
característica era se interessar por essas populações... Mas havia 
também uma vertente de análise de conjuntura de onde esta-
mos inseridos politicamente, que isso faz parte do pano de fun-
do, que a realidade social só se transforma na medida em que a 
gente se transforma, e que a pessoa também consegue se inserir 
de uma forma na própria realidade. Então, isso, esse binômio 
sempre existia na formação, tem que se encarnar, conviver, mas 
ao mesmo tempo você tem que transformar sua vida e trans-
formar a vida de com quem você vive... Então, os primeiros 
momentos de formação eram muito esses aspectos pessoais, 
de doação, de desprendimento de abertura, de, sei lá, ir para 
longe... (SCHROEDER, entrevista pessoal, 2012).

Portanto, a proposta formativa consistirá, nos primeiros anos, em um 
período intenso de formação teórica, de no máximo um mês de duração, para 
posteriormente mergulhar nas aldeias e gradativamente vai se formatando como 
uma proposta com pré-seleções, estágios, cursos teóricos e acompanhamento 
em campo, envolvendo todo o fazer institucional. A formação vai tomando 
corpo junto com a Instituição. 

No ano de 1985, com uma grande contribuição de Arlindo Leite, se estru-
tura uma proposta formativa bem mais exigente, constando de várias etapas: 
uma primeira etapa, que consistia numa seleção prévia (de até três meses) realizada 
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através de reuniões regionais; cartas; telefonemas; visitas etc., para decidir quem 
seria convidado a participar da formação indigenista. Esse tempo já fazia parte 
da formação, independentemente de que o candidato fosse aceito. As cartas, 
“maravilhosas, que criavam intimidade e eram uma escola, um diálogo peda-
gógico e político constante” (PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012), requeriam 
tempo e dedicação, porque não eram notificações, mas o início de um processo 
educativo:

Era bonito de ver o crescimento, o amadurecimento, a tomada 
de consciência e o posicionamento numa reflexão crítica. As 
pessoas começavam a refletir criticamente e aqueles que come-
çaram com a pergunta mais ingênua [...] porque não era simples 
responder cartas, eu tinha que pesquisar. (PINHEIRO, entre-
vista pessoal, 2012).

Posteriormente, o pré-selecionado faria um estágio preparatório que exigia 
dedicação integral, visando o entrosamento e experiência de vida em equipe, o 
estudo e a preparação prática para o trabalho, e a “consolidação da opção feita 
para o trabalho indigenista” (OPAN, Linhas de Ação1983, p.12). Esse Estágio 
preparatório estava dividido em três etapas: 1) um curso teórico com um currículo 
muito exigente;20 2) experiência em aldeia de pelo menos quatro meses, com o 
acompanhamento de indigenistas experientes; 3) um último curso para refletir 
sobre a experiência vivida e estudar sobre o povo específico onde o indigenista 
iria trabalhar:

O processo de formação era muito bem estruturado e a maioria 
de nós entrou no indigenismo sem saber nada, e que fomos 
aprendendo nos trancos e barrancos, mesmo na dureza das ar-
madilhas... Era um desafio grande para agente, era outra cultu-
ra. Além das dificuldades políticas, das dificuldades ambientais, 
tinha armadilhas nessas culturas que a gente não enxergava, 
que a gente ia aprendendo mesmo ali, cru, na marra... Então... 
Quando cheguei na OPAN do estágio falei:—puta merda, 
quanta coisa poderia ter evitado se eu tivesse passado primeiro 
por aqui. (PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012).

20 Para fazer-nos uma ideia elencamos aqui as disciplinas que eram estudadas: antropologia; realidade brasileira; 
localização e história dos povos indígenas; as Igrejas e a Ação Missionária frente ao indigenismo; legislação 
e política indigenista; economia indígena; linguística; educação indígena; Amazônia legal e projetos gover-
namentais; história do indigenismo oficial; mapas; arte indígena; estrutura e projetos da OPAN; iniciação a 
enfermagem; treinamento de mato, mecânica e natação. 
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As Linhas de Ação, na década de 1980, marcam como prioridade: o in-
centivo à cultura indígena, a defesa dos territórios, a autonomia econômica, 
saúde e educação, “respeitando as formas indígenas próprias”. Na medida em 
que a própria instituição tem a consciência de ser impossível fazer isto sozinha 
ou fechada sobre si mesma, por isso, destaca como estratégia institucional o 
fortalecimento das alianças, não só junto à Igreja, mas com outras entidades e 
movimentos sociais.

Portanto, o processo formativo era um processo de avaliação constante 
que podia durar até dois anos. Seleção e formação se configuravam como 
uma unidade. Não se selecionava para “trabalhar” na OPAN, mas para SER 
indigenista opanista. Por isso, a seleção terminava sendo uma opção pessoal do 
candidato. Porque a essencialidade da proposta não era técnica, ou pragmática, 
mas filosófica, política. Apostava-se nas pessoas, não tanto pelo que sabiam, 
mas pelo que sentiam, acreditavam e desejavam (“tinham que ter sensibilidade”). 
Esta constatação será importante para analisarmos as mudanças nos tempos 
atuais, em que, por exemplo, a seleção e a formação se distanciam e mudam 
seu caráter político-pedagógico.

Por outro lado, era o fortalecimento de um coletivo e a convivência tanto 
com os indígenas como com a própria equipe que podiam garantir sucesso 
na ação indigenista, daí a importância de aprender (na prática) o convívio em 
equipe, fazer-se parte de um coletivo, construir uma identidade com valores e 
especificidades determinados:

O estágio visava o aprofundamento da vida de equipe... a vida de 
equipe foi sempre um ponto, assim, chave na OPAN. Você trabalha  
com colegas, com companheiros [...]. Viver como companhei-
ros nem sempre é fácil. (LEITE, entrevista pessoal, 2012).

Prioriza-se, nesse primeiro período, a práxis desde a vida cotidiana nas 
aldeias e na convivência das equipes, numa constante preocupação de não perder 
o senso crítico sobre o que estava acontecendo e sendo realizado:

A OPAN se defrontou, durante todo o tempo, um desafio mui-
to sério de articular teoria e prática e aí aparece a contradição 
o tempo todo. Como realizar uma prática com as comunidades 
indígenas realmente de inserção, solidariedade, de movimento, 
de autonomia e não cair numa... Como a gente chamava? Num 
ativismo. A gente discutia muito a questão do ativismo, alguns 
tinham o receio de que o fato de estar na aldeia atuando pudes-
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se dar a impressão de que estava realizando o ideal e o questio-
namento que se levantava era esse: “minha gente, a gente não 
pode cair num ativismo, que é fazer muitas coisas e coisas que 
não estão atendendo a uma perspectiva libertadora do povo, de 
autodeterminação”. E nesse sentido, a OPAN sempre se pro-
pôs, na formação, de estar discutindo teoricamente uma série 
de aspectos que pudessem alimentar uma práxis efetivamente 
libertadora, uma práxis de autonomia, de autodeterminação e 
para o estágio procurava articular essas coisas. (LEITE, entre-
vista pessoal, 2012).

Em 1989, a equipe que trabalhava em Humaitá21 mandou para a Assembleia 
um documento com “Questões e sugestões”, no qual há sinais do esgotamento 
do perfil do indigenista que se configurou nos primeiros anos:

Privilegiamos o afetivo desta relação em detrimento do político. 
Se este afetivo foi de suma importância para o reconhecimen-
to de nossa presença, a ausência deste político criou brechas 
progressivamente maiores em função da própria rapidez do 
processo de expansão do capitalismo sobre os povos indíge-
nas, pressionando os mesmos a uma reação desordenada ou ao 
sucumbir definitivo. (OPAN, Equipe Humaitá, 1988/89, p.1).

Chamaram a atenção para a necessidade de ir além da “amizade”com os 
indígenas e em direção à construção de “aliados políticos, enfatizando um 
trabalho de esclarecimento e apoio aos seus direitos e reivindicações” (OPAN 
- Equipe Humaitá, 1988/89, p.2). Esta equipe que se encontrava em Rondô-
nia em condições de certo isolamento chama a atenção para a necessidade de 
conectar “o de dentro com o que está fora”. Essa coisa de “ir pro mato e es-
quecer o mundo” não serve mais. Existia a demanda de sair da dimensão “local 
indígena” e “umbilical institucional” e nessa mesma lógica, a equipe lança para 
debate, o difícil campo de se pensar nas relações político-pedagógicas através 
de uma luta “contra-hegemônica”. “Já é tardio o momento de revermos nosso 
papel junto aos índios no que diz respeito às relações capitalistas entre estes 
e a sociedade nacional e nos omitirmos em relação a isto é ser conivente com 
a super exploração que, via de regra, norteia tais relações”. (OPAN - Equipe 
Humaitá, 1988/89, p.4).

21  Município no estado de Rondônia onde a OPAN mantinha uma base de trabalho.
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A OPAN sempre foi um espaço altamente democrático, albergando diversas 
visões e opiniões sobre os caminhos a seguir e abrindo espaço para a difícil arte 
da reflexão e embates coletivos na busca da convergência, tendo que lidar com 
novos desafios que se afirmariam na década de 2000: limitação de recursos; ro-
tatividade; tarefismo/ativismo; tecnicismo; mudança para uma lógica de projetos;22 
o novo perfil dos candidatos/as; o novo contexto hegemônico do capitalismo 
global; e a implementação de políticas públicas. Esse cenário estaria ocupando 
o palco do 2º período e, ao nosso modo de ver, fragilizando progressivamente 
a avaliação crítica do indigenismo efetivado historicamente pela OPAN, na sua 
relação com a nova face do sistema capitalista mundial. 

22  Explicamos esta lógica mais detalhadamente na conclusão (A Título Conclusivo), mas, em síntese, é uma linha 
pragmática de condução dos trabalhos, em função das propostas financiáveis, cujo foco estará prioritariamente nos 
resultados curtos e fragmentados (das atividades), em detrimento do processo político maior (objetivos).
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Capítulo II

Operação Amazônia Nativa 
(1989- 2009)

A OPAN (Operação Amazônia Nativa) atua na Amazônia de-
senvolvendo ações voltadas à garantia dos direitos dos povos 
indígenas, como apoio à organização e fortalecimento político 
das comunidades. Também trabalha pela gestão territorial e 
buscade alternativas de geração de renda baseadas na conserva-
ção do meio ambiente e na manutenção das culturas indígenas.
(Folder da OPAN, Cuiabá, 2010)

O que chamamos de 2º período, na história da OPAN, são duas décadas, 
nas quais a Operação Anchieta se diluiu e houve um processo de busca per-
manente para constituir a identidade da Operação Amazônia Nativa. A OPAN, 
além de encurtar progressivamente os “tempos formativos”, viu reduzida sua 
área geográfica de atuação a partir da “separação” com a Igreja vivendo o 
desafio permanente de conseguir financiamento para o desenvolvimento dos 
trabalhos. A transição identitária da OPAN acompanha grandes mudanças no 
contexto nacional e mundial. Neste capítulo, abordaremos primeiro o universo 
das ONGs e as influências, com a chegada do chamado “Terceiro Setor”. Em 
seguida, mostraremos sua trajetória nesse 2º período, a partir de três dimensões 
que nos parecem significativas, para entendermos os desafios político-pedagó-
gicos que a Instituição enfrentou e enfrenta na década 2010. Dimensões que 
apresentam, por vezes, falsas dicotomias. Em primeiro lugar, a incorporação de 
temas como o “ambientalismo” e o “desenvolvimento sustentável” no Projeto 
Político e Pedagógico da OPAN. Em segundo lugar, o tensionamento e crise 
que se estabeleceu na busca de um profissionalismo especializado e o modelo 
de indigenista, historicamente “genérico”. Por último, a intensa relação da 
Instituição com o Estado através das Políticas Públicas (fundamentalmente na 
atuação em Saúde Indígena).
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2.1 A OPAN como ONG e o Terceiro Setor

A OPAN faz parte de um determinado universo de ONGs, na esfera da 
defesa dos direitos humanos e assessoria e promoção dos movimentos sociais, 
especificamente do campo indígena. O termo ONG nasceu “na Organização 
das Nações Unidas (ONU) após a Segunda Guerra Mundial, [...] para designar 
organizações supranacionais e internacionais que não foram estabelecidas por 
acordos governamentais” (ABONG, s/d, p.3).

Na legislação brasileira uma ONG é uma entidade privada, sem fins econômi-
cos. Juridicamente é uma associação civil ou uma fundação privada. Mas o termo  
ONG “historicamente identificou e identifica um campo político de organiza-
ções com uma perspectiva comum de transformação social.” (ABONG, s/d, p.4).

Nas décadas de 1960 e 1970 “A gestação de uma nova sociedade civil 
organizada se deu no contexto de resistência à ditadura, nas mobilizações e 
lutas sociais por democratização.” (ABONG, 2005, p.7). As ONGs também se 
caracterizavam pela sua relação com a cooperação internacional, não governa-
mental, que contribuiu com o fortalecimento desse campo, não só através de 
financiamento, mas também de reuniões e encontros internacionais. A partir 
dos anos de 1980, consolida-se:

[...] uma identidade calcada no apoio e na assessoria aos mo-
vimentos sociais e às organizações de trabalhadores(as), dis-
tinguindo-se das entidades prestadoras de serviços específicos, 
filantrópicas ou de assistência social e também das organiza-
ções associativas, como sindicatos, associações de moradores 
ou profissionais. (ABONG, 2005, p.8).

Porém, este tipo de organização entrará na década de 1990 experimentando 
uma progressiva crise de identidade. A OPAN associou-se à Associação Bra-
sileira de ONGs (ABONG), desde o início, quando esta surgiu em 1991, com 
108 organizações do país com “valores ético-políticos comuns, compromissos 
com a democracia e articulação com os movimentos populares” (ABONG, 
s/d, p.7).Desde então, a ABONG tem debatido intensamente a questão da 
identidade das ONGs, principalmente com o aparecimento do chamado Terceiro 
Setor nos anos de 1990. Cria-seu m campo de disputa, dentro de um universo 
de organizações sem fins lucrativos, que se multiplicaram rapidamente, mas não 
necessariamente dentro de um perfil político como o que aparece nos anos de 
1970 e 1980. Segundo Carlos Montaño (2002):
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[...] o que realmente está por trás deste conceito ideológico são 
certas “ações que expressam [determinadas] funções a partir 
de [certos] valores. Ou seja, as ações desenvolvidas por organi-
zações da sociedade civil, que assumem as funções de resposta 
às demandas sociais (antes de responsabilidade fundamental-
mente do Estado), a partir dos valores de solidariedade local, 
autoajuda e ajuda-mútua (substituindo os valores de solidarie-
dade sistêmica e universalidade e direito dos serviços). (MON-
TAÑO, 2002, p. 184) [Grifos da autora].

Destarte, a partir dos anos de 1990 a denominação ONG estaria “sendo 
apropriada por setores conservadores, mídia, Estado, organizações da sociedade 
civil em geral, o que leva a um esvaziamento de seu sentido crítico e alternativo 
ao sistema.” (ABONG, s/d, p. 9). Carlos Montaño (2002) acredita que a redução 
progressiva de políticas sociais e assistências do Estado e investimentos nessas 
áreas, termina sendo considerada apenas “uma passagem de um setor (o estatal, 
“primeiro”) para outro (o “terceiro setor”, a “sociedade civil”). O que é uma 
perda– de direitos conquistados – passa a ser considerado como aumento– da 
atividade civil” (Montaño, 2007):

Na verdade não há transferência de atividades de um setor 
para outro, mas uma radical mudança na concepção e fundamentos 
da ação social; aonde(sic), com ela, se processa precarização dos 
serviços, focalização da população atendida, perda dos direi-
tos constitucionais do cidadão. Esta mudança de concepção e 
fundamentos da ação social é encoberta com a idéia de passa-
gem ou transferência de responsabilidades e ações de um setor 
para outro. Como se a tensão fosse entre “setores” (Estado, 
sociedade civil) e não entre concepções sobre a política social.
(MONTAÑO, 2007, p. 184) [Grifos do autor].

A ABONG (2005) entende que há uma tentativa de:

[...] substituir o termo sociedade civil pelo termo terceiro setor, 
o que pode ser verificado pela homogeneização conceitual de 
atores e sujeitos tão diferentes entre si e muitas vezes antagôni-
cos, como a filantropia empresarial, as entidades de assistência 
social, as associações comunitárias, os trabalhos educativos e 
organizativos, a assessoria técnica, as ONGs e até mesmo a 
cooperação internacional. (ABONG, 2005, p.18). 

73



Maria Dolores Campos Rebollar

Portanto, no universo da ABONG, no qual se inseriu a OPAN, o termo tercei-
ro setor não pode ser aceito passivamente, pois se parte de uma concepção na qual 
“está implícita nessa ideia a noção de que o terceiro setor pode (e deve) substituir  
o Estado no enfrentamento de questões sociais” (ABONG, 2005, p.18). 

Gohn (2011) entende que este terceiro setor, privado, mas público e não 
estatal, vai concentrar as atividades dos movimentos e das ONGs, que se rees-
truturarão a partir de princípios de mercado (GOHN, 2011, p.338). 

A isto somamos a diminuição progressiva de financiamentos por parte da 
cooperação internacional a partir da queda do Muro de Berlin e a definitiva con-
solidação da globalização neoliberal com sua onda de privatizações, liberalização 
do mercado, flexibilização no campo produtivo e a reforma do Estado, para que 
este se adéque a um novo papel “mínimo”, que reduz sua responsabilidade com 
as políticas públicas transferindo responsabilidades à sociedade civil organizada, 
podemos concluir com Gohn (2011) que este cenário está:

[...] levando várias organizações a uma reestruturação interna e 
à prestação de serviços para órgãos públicos, executando pro-
jetos, pesquisas ou consultorias. E se, por um lado, o acesso a 
recursos públicos nas diferentes esferas de governo significou 
uma opção política pela disputa de projetos no Estado demo-
crático e também de alternativa de sobrevivência institucional, 
por outro colocou dilemas e conflitos sobre a preservação 
de sua identidade e autonomia política, assim como pôs em 
questão o papel e o lugar das ONGs na sociedade brasileira. 
(GOHN, 2011, p. 10).

Certamente, a OPAN participou deste universo da ABONg, mas apesar de 
ainda estar filiada, constatamos sua total ausência, nos últimos anos da década 
de 2000, das discussões, debates e articulações que este fórum promoveu. 

Veremos que, coincidentemente, a crise das ONGs dentro desse contexto, 
coincide com o desfecho de outra crise na OPAN, quando entra na década de 
1990 sem o “guarda-chuva” eclesial. Algo que coincide com mudanças substan-
ciais no apoio que a Igreja Católica dava aos movimentos sociais progressistas, 
em sua ala da Teologia da Libertação. Segundo Gohn (2001, p.314), a igreja 
“tem revisto nos anos de 1990 suas doutrinas e práticas sociais, alterando subs-
tancialmente os rumos e diretrizes de suas ações no que se refere à participação 
popular na política do país”.

A OPAN, apesar de ter estado ligada e próxima de vários movimentos 
sociais, especialmente os indígenas,a nosso ver, não pode ser considerada 
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“movimento”, pois se diferencia destes em vários aspectos considerados im-
portantes. O principal sendo aquele, como aponta a própria ABONG, relativo 
à representatividade:

Uma diferença significativa entre ONGs e movimentos sociais 
diz respeito à sua representatividade. Os movimentos têm uma 
base social que lhes atribui representatividade e legitimidade. 
Já as ONGs não representam ninguém, mas tem uma legiti-
midade construída por suas ações e propostas. Muitas ONGs 
têm origem semelhante à dos movimentos sociais, mas vão-se 
diferenciando nas formas de organização, nos graus de insti-
tucionalização, nas estratégias de luta. (ABONG, 2005, p. 17).

Para poder conceituar os Movimentos Sociais, na tentativa de estabelecer 
parâmetros, Gohn (2011) propõe analisá-los como processos sociopolíticos 
e culturais tomados da sociedade civil, “num universo de forças sociais em 
conflito”. Deste modo, o primeiro passo seria estabelecer algumas diferenças, 
dentre as quais destacamos a que se refere à “esfera onde ocorre a ação coleti-
va”. Trata-se de um espaço não institucionalizado, nem na esfera pública nem 
na esfera privada, criando um campo político, como observou Offe (1988). 

Sem pretensão de generalizar, como alerta a autora, pois nem toda organi-
zação institucionalizada é uma ONG, nem todo coletivo não institucionalizado 
é um movimento social, entendemos que essas duas características podem nos 
ajudar a situar a OPAN em relação aos Movimentos Sociais Populares. Ou seja, 
é histórica a relação dos movimentos sociais com as ONGs e vice-versa, pois 
“os movimentos usualmente se articulam com outras forças institucionalizadas 
e a força social que poderão ter está diretamente relacionada com essas articu-
lações.” (GOHN, 2011, p. 247). Portanto, constatamos que a OPAN sempre 
fez parte do universo das ONGs, inclusive nos primeiros anos quando operava 
com um mínimo grau de institucionalização e burocratização. 

O parâmetro/critério da institucionalização nos parece relevante porque 
será, em grande medida, uma das exigências para as interlocuções e parcerias 
com os governos no âmbito das políticas públicas, ou, como fala ainda Gohn 
(2011, p.297): “as políticas integradoras exigem a interlocução com organizações 
institucionalizadas.” O que vai elevar o protagonismo das mesmas, em detri-
mento do movimento social, a partir da década de 1990. Esse aprimoramento 
da gestão de recursos e projetos fará com que as ONGs “ganhem proeminência 
sobre as instituições oficiais quanto à confiabilidade na gerência dos recursos 
públicos” (GONH, 2011, p.296).
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Destarte podemos situar a organização Operação Amazônica Nativa 
dentro do universo das ONGs que se configuraram a partir das décadas de 
mil novecentos e sessenta e mil novecentos e setenta no Brasil e que viriam a 
buscar diferenciação frente ao terceiro setor, através da ABONG. A OPAN 
viveu desta forma alguns dos desafios que outras organizações desse campo 
também viveram: uma reformulação da sua identidade, especialmente a partir 
da cisão com a igreja (em 1989); o permanente desafio da sobrevivência finan-
ceira; a profissionalização e fortalecimento institucional progressivos, com a 
consequente elevação do nível de gestão e burocratização; o estabelecimento 
de novas relações com o Estado, por meio de convênios na implantação de 
políticas públicas que, entendemos, também influenciaram e influenciam, de 
forma substancial o tipo de relações políticas e pedagógicas que os membros 
da Instituição estabeleceram com os povos indígenas e com o Estado.

Nesta pesquisa, trabalhamos com o conceito de Estado Ampliado proposto 
por Antonio Gramsci (2011). Ou seja, a compreensão de um Estado que não se 
dá só como sociedade política ou aparelhos governamentais, mas que é também 
sociedade civil organizada e participativa, em relações sociais ancoradas numa 
dinâmica dialética e permanentemente tensionada, num sistema de correlação 
de forças na luta hegemônica, nos oferece terreno fértil para a análise. Assim, 
podemos admitir com Gohn (2011):

[...] que a conquista de espaços políticos dentro dos órgãos es-
tatais é importante, assim como sua democratização. Significa 
ainda admitir que a mudança social é um processo gradual, a 
tomada do poder por uma classe deve ser precedida de um 
processo de transformação da sociedade civil, em seus valores 
e práticas, pelo desenvolvimento de uma contra-hegemonia so-
bre a ordem dominante. (GOHN, 2011, p.187).

O processo formativo da OPAN perpassou essas décadas tentando dar 
conta dessas mudanças, num contínuo tensionamento entre “o novo e o velho” 
e dentro de uma especificidade singular de intervenção como ONG indigenista. 
Ou seja, como grupo orgânico que estabelece relações políticas e pedagógicas 
com povos indígenas no Brasil, especialmente, nas últimas décadas, nas regiões 
de Mato Grosso e Amazonas.
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2.2 Novas dimensões no trabalho indigenista: desenvolvimento 
sustentável e ambientalismo

A década de 1990 foi cenário de importantes transformações políticas 
no Brasil, e no mundo. A queda do Muro de Berlim (1989) e a reunificação 
da Alemanha; o fim oficial da Guerra Fria; o início da guerra do Golfo des-
locando a luta geopolítica; a criação da Organização Mundial do Comércio 
(OMC)23deixaram à mostra parte de um cenário que “desarmou” a esquerda 
mundial. A hegemonia capitalista acelerou sua expansão globalizada. Entramos 
na ideologia reducionista do pensamento único, que fortalece crenças que pregam 
a não possibilidade de existência “fora do capitalismo”, com intuito de que virem 
senso comum. Certamente, este pensamento foi incorporado de tal forma nessas 
últimas décadas, que vemos como as posturas de rebeldia, reação, resistência são 
fortemente fragilizadas, desmobilizadas, chegando a estágios de criminalização 
ou o esvaziamento de “sentido”.24

Ingressou progressivamente na pauta das organizações não governamentais 
a questão ambiental. De fato, muitas nasceram para responder essa questão 
reforçada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento(CNUMAD), conhecida como ECO 92 ou Rio-92, realizada 
em junho de 1992 no Rio de Janeiro. A conferência reuniu mais de cem chefes 
de Estado, e buscava meios de conciliar o desenvolvimento socioeconômico 
com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. A OPAN começou a 
sinalizar uma abertura para a aliança com instituições ambientalistas e incorporou 
o chamado desenvolvimento sustentável no seu horizonte de intervenção.

Frente ao discurso de um desenvolvimento sustentável25 que se diz preocupado 
com o esgotamento de recursos naturais para gerações futuras e que se propõe 

23 O General AgreementonTariffsand Trade (GATT) foi o único instrumento multilateral a tratar do comércio 
internacional até o estabelecimento em 1970 da Organização Mundial do Comércio (OMC), que foi criada 
após uma série de negociações frustradas, na Ronda do Uruguai em 1995. A OMC atualmente conta com 
156 membros e traça os rumos do comércio mundial. Foi um alvo do movimento altermundialização que, na 
reunião da OMC em Seattle, em 1999, consegue bloquear o encontro, com fortes protestos contra as políticas 
promovidas pela OMC, promotoras de degradação ambiental, desigualdades e atentados aos direitos humanos.

24  As ações com viés “revolucionário” passaram a ser mal vistas, fora de moda ou inadequadas, ou seja, sem 
sentido. A tal ponto que houve uma clara criminalização dos movimentos sociais que desenvolviam ações mais 
propositivas, como foi o caso do Movimento Sem Terra. Porém, não podemos deixar de levar em conta que, 
no início da década de 2000, o movimento alterglobalização vai abrir novas vias de reação e resistência criativa 
através, por exemplo, dos Fóruns Mundiais que se contrapõem ao pensamento único com o slogan de “outro 
mundo é possível”.

25 O campo do desenvolvimento sustentável pode ser conceitualmente dividido em três componentes: susten-
tabilidade ambiental,sustentabilidade econômica e sustentabilidade sociopolítica. Esse termo foi usado pela 
primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, criado em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas.
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buscar o equilíbrio entre o crescimento econômico, a equidade social e proteção 
ambiental, encontramos muitas divergências conceituais e ideológicas. Uma, 
por exemplo, a que foi sintetizada por Gersem dos Santos Baniwa (2006) em 
sua dissertação de mestrado:

A proposta de desenvolvimento sustentável, portanto, além de 
não romper com a matriz ideológica básica da noção clássica de 
desenvolvimento inaugurada por Truman26, não empreendeu 
uma reforma ampla que pudesse articular todos os espaços re-
ais em que os projetos de desenvolvimento são aplicados. Deste 
modo, no campo das teorias econômicas levadas a efeito pelo 
mercado global, a ruptura no pensamento científico ambiental 
não surtiria o efeito desejado capaz de interferir nos rumos dos 
processos econômicos hegemônicos, excludentes e dominantes 
em curso no mundo. Na prática, a noção de sustentabilidade 
tem sido apropriada e manipulada pelos países centrais como 
forma de manutenção de seus interesses políticos e econômi-
cos através de intervenções. (SANTOS BANIWA, 2006, p.48).

Parece-nos, junto com Gersem dos Santos Baniwa, que não se rompe com 
a matriz clássica que associa desenvolvimento a crescimento. E, será possível a 
sustentabilidade sem colocar limites para o crescimento? 

Da mesma forma, a interpretação do conceito vai se escorar em uma deter-
minada visão sobre o homem e a natureza ou afirmando ou negando a divisão 
entre humano e natureza não humana.27Não nos cabe aqui entrar nesse debate, mas 
certamente a OPAN não teria como fugir dele. Estas questões conceituais e 
de visão de mundo devem nortear o Projeto Político na sua interlocução com 
os Projetos Indígenas, e consequentemente, o tipo de relações e ações políti-
co-pedagógico-econômicas que se estabelecem com esses povos. Porém, não 
encontramos nos documentos pesquisados uma “definição conceitual”28do que a 
OPAN resolve e defende sobre “desenvolvimento sustentável”. Encontramos 
um processo contínuo de construção de entendimentos a partir das diversas 

26  Harry Truman, 33º presidente dos Estados Unidos, governou de 1945 a 1953. O autor da citação refere-se às 
declarações de Truman que visavam intervir para resolver o “subdesenvolvimento do 3º mundo”, afirmando que 
a chave do desenvolvimento e da paz era aumentar a produção (cf. p. 42 da dissertação do autor).

27  Para muitas culturas o homem pode adotar formas não humanas (animais, por exemplo) e animais podem ser gente. 
De igual forma barreiros, cachoeiras etc. possuem espíritos que são donos dos lugares. Pensar o desenvolvimento 
sustentável respeitando estas cosmovisões nos coloca em outro patamar na discussão.

28  Com essa expressão estamos querendo dizer que as discussões, debates, reflexões que podem ter acontecido,e que 
certamente trariam embasamentos conceituais, não geraram uma síntese unificada ou sequer um documento com 
função de guia (ao modo de uma carta de princípios) que pudesse nortear o projeto político da Instituição. 
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experiências locais e opiniões pautadas na Organização, nem sempre conver-
gentes. Além de haver lacunas– na sistematização dos processos vivenciados 
pela Instituição – apontadas em repetidas ocasiões e refletidas em diversos 
documentos avaliativos, como a seguinte afirmação: “é necessário sistematizar 
e socializar mais estas experiências acumuladas, no sentido de possibilitar uma 
maior intervenção e participação nas discussões acerca da política indigenista” 
(KUROWSKI, trechos extraídos de uma carta da OPAN à FASE/RJ, 1994, p.6).

Entretanto, é importante destacar o contexto indígena desse momento, que 
era pautado ainda pela forte exploração e usurpação dos territórios indígenas, 
acobertada pelo Estado:

Formas “modernizantes”, na ótica do capital, convivem com 
a acumulação e a expropriação tradicionais. Identifica-se uma 
tendência ao assalariamento de indígenas, aliciados como mão-
-de-obra barata em sub-empregos, a exemplo dos boias-frias 
Guarani do Mato Grosso do Sul, o arrendamento de terras in-
dígenas para a agricultura de exportação, a entrada de empresas 
madeireiras e mineradoras que, em determinados casos, con-
seguem cooptar lideranças para intermediação das negociatas. 
Paradoxalmente, nestes casos, são criadas associações indígenas 
com este fim que, em troca de parcos benefícios em relação 
ao montante de lucro obtido pelas empresas, tornam-se coni-
ventes com o esbulho dos recursos naturais das áreas indíge-
nas (KUROWSKI, trechos extraídos de uma carta da OPAN à 
FASE/RJ, 1994, p.3-4).

Constata-se uma continuação da política desenvolvimentista e integracio-
nista em relação aos povos indígenas, que continuaria na mão dos militares 
por tratar-se de uma questão de segurança nacional, principalmente no que se 
referia a áreas de fronteira.

A OPAN, no seu dia a dia, verifica a permanente cooptação das lideranças 
“para a consecução dos objetivos da política oficial: colônias indígenas, corte 
de madeira, arrendamento de terras, exploração mineral,etc.” (OPAN, Relatório 
coordenação, 1990/91, p.4).

Também, frente à “falência no sistema extrativista na Amazônia e por outro 
lado a dependência de utensílios e mercadorias” e a “progressiva miséria dos 
grupos indígenas, na medida em que se encontram mais próximos dos bolsões 
de “progresso” (OPAN, Relatório de assembléia,1992, p.6),aparece de forma 
recorrente o tema da economia indígena nas reflexões da Instituição.
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A OPAN,que busca reiteradamente entender melhor o lugar da economia 
nas sociedades indígenas, mostra receios na dinâmica de comercialização no 
sistema capitalista decidindo potencializar a produção para o consumo interno, 
como mostra a seguinte afirmação: “A prioridade não deve ser o incentivo à 
produção para o comércio, mas para o consumo alimentar. Aliás, é este também 
o problema da agricultura no Brasil, pensada em função da exportação e não 
do consumo interno.” (OPAN, Relatório de Assembleia,1992, p.7).

No entanto a Instituição percebe a necessidade de “buscar novas formas 
de relação” com esse mercado:

Destacamos mais e mais a questão da economia, do mercado, 
buscando novas formas de relação com o mesmo. Neste aspec-
to, introduzir o que for assimilável, passível de controle e favo-
rável aos índios, com tecnologia acessível. É uma construção a 
longo prazo. É uma ONG, como perspectiva de trabalho in-
digenista, incorporando a questão ambiental. (SCHROEDER, 
Registros29 de reunião de coordenação, 1992, p.2-3). 

No final da década de mil novecentos e noventa a questão da economia ainda 
aparece como um desafio a destrinchar, mostrando novamente a necessidade 
de aprofundar teórica e conceitualmente a questão, para delinear orientações 
que sirvam de guia:

A demanda para economia não é nova, talvez o que mudou está 
relacionado com as demarcações efetivadas –a economia se so-
brepõe. O governo apóia formas não sustentáveis, temos que 
definir formas sustentáveis. O que estamos entendendo sobre a 
economia – sobre subsistência, mercado, sobre o extrativismo? 
Há pouca pesquisa, é importante estudar, ver uma metodologia 
de repasse, trabalhar em conjunto com as equipes. (OPAN, Re-
latório de Assembléia, 1998, p.12).

No ano 2000, a OPAN organizou o Seminário Anual com o tema: “Linha 
de Ação Indigenista: Perspectivas para o século XXI”, quando se deliberou sobre as 
novas prioridades no campo da economia/terra; educação e saúde. Reafirmou-se 
o compromisso de continuar apoiando a luta pelas demarcações e pela “recon-
quista de terras tradicionais”. Contudo, “o grande desafio é garantir a integridade 

29  Este trecho está extraído de anotações realizadas por Ivo Schroeder, coordenador na época, sobre conversa da 
OPAN com GilioBruneli - membro da organização Desenvolvimento e Paz. Estava sendo discutida a renovação de 
apoio para um novo triênio, sendo que a organização Desenvolvimento & Paz aponta que a questão indígena não 
está nas suas prioridades, razão pela qual só investiam 10% do orçamento nesse campo de atuação. 
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e o direito ao pleno usufruto dos povos indígenas aos recursos naturais”. Para 
isso, e depois de ter realizado uma análise de conjuntura que leva a Institui-
ção a constatar novamente que se continua “diante de um modelo (mundial) 
desenvolvimentista, concentrador, social e economicamente excludente”, a 
OPAN entende que “deve-se continuar buscando e executando propostas que 
evidenciem a real possibilidade de gestão e de escolha” por parte dos povos 
indígenas. Reflete-se sobre a contradição existente em relação aos apoios do 
Estado que, se por um lado realiza investimentos para garantir os territórios 
ou promover a saúde, a educação etc., por outro lado,“apóia e determina ações 
exatamente contrárias (estradas, apoio às mineradoras, às monoculturas, apoio 
ao latifúndio) numa razão extremamente desproporcional” (OPAN, Relatório 
de Assembléia, 2000, p.3).

A OPAN decidiu influenciar e irradiar com a sua experiência as Políticas 
Públicas e se propõe a buscar um “modo próprio de desenvolvimento”:

Sendo característica da OPAN a sua ação direta junto às co-
munidades indígenas, é de fundamental importância termos a 
capacidade de análise que favoreça um modo próprio de desen-
volvimento pautado, sobretudo, no poder de opção em con-
dições favoráveis. Este deve ser o “produto” da OPAN. O 
desafio, que exige pedagogia específica, tecnologia apropriada, 
recursos humanos e financeiros; também está justamente na ca-
pacidade de tornar isso visível para que a amplitude se esten-
da para além das fronteiras dos nossos projetos. Neste sentido 
há ainda o esforço a ser despendido para que esses trabalhos 
sejam assumidos como políticas públicas. (OPAN, Relatório de 
Assembléia, 2000, p.2-3) [Grifos do documento].

A OPAN vai desenvolver ações na área de apicultura, reforço da agricultura 
tradicional, aperfeiçoamento dos produtos tradicionais, manejo pesqueiro, e 
outros. E vai continuar de maneira prioritária trabalhando no campo das demar-
cações indígenas e da proteção ao território, pois as ameaças dentro das terras 
e no entorno continuam em uma escalada crescente (pesca e caça predatória, 
queimadas criminosas, poluição das águas, extração ilegal de madeira etc.). A 
questão ambiental colocada na pauta internacional e de forma protagonista na 
Amazônia perpassará o campo da economia, da saúde, da preservação social e 
cultural dos povos indígenas. Desse modo, a OPAN foi construindo um diálogo 
com o “ambientalismo” nas suas ações locais. 

Podemos ver isto no relato de um indigenista, Penna (2009), realizado por 
ocasião da comemoração dos 40 anos da OPAN em 2009. Apresenta uma sín-
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tese de como foi caminhando a questão ambiental localmente, quando explica 
o trabalho de demarcação da terra do povo Deni, das regiões do rio Xeruá e 
Cuniuá, no Amazonas, em final da década de 1990 e início dos anos 2000. O 
artigo demonstra como foi gerada uma aliança entre parceiros indigenistas e 
ambientalistas (OPAN, Cimi, Greenpeace) e indígenas (povo Deni), com intuito 
de “associar a preservação da integridade da floresta”, com a luta pela garantia 
do direito Deni de ter sua terra demarcada. 

Isto se configurou como uma estratégia política frente à pressão e ameaça 
do início de atividades da Madereira WTK, da Malásia, que, junto com outras 
ações, como a autodemarcação realizada pelos Deni e a inclusão deste povo no 
projeto do PPTAL,30 terminou gerando a demarcação de 1,5 milhões e meio de 
hectares “livres de invasão, graças ao comprometimento do povo Deni com a 
defesa de sua terra” (PENNA, 2009, p. 66).

Por um lado abre-se “a necessidade de ampliar a discussão a respeito do pro-
tagonismo das comunidades indígenas na preservação ambiental”, por outro, “o 
entendimento dos Deni como agentes de preservação ambiental abriu caminho 
para a sua inserção na agenda ambiental regional”. Os resultados dessas novas 
parcerias foram “ações conjuntas com as comunidades locais para a contenção 
de grandes barcos pesqueiros vindos de outras regiões” (PENNA, 2009, p.68). 
Parece que a pauta da preservação ambiental entra sem remissão na agenda de 
indigenistas e indígenas e vai representar uma aliança que se fortalece através 
de interesses comuns muito concretos.

No entanto, na mesma coletânea, encontramos as reflexões de outro indige-
nista, Aparício (2009), que vai muito além da proposta das alianças estratégicas, 
levantando um debate que tenta evidenciar a crise do indigenismo para apontar 
o socioambientalismo como possibilidade Institucional:

Após um percurso de quatro décadas caracterizadas, no meu 
ponto de vista, pela audácia, a contradição e a necessidade 
permanente de reconstrução, hoje o indigenismo crítico aban-
donou definitivamente seu caráter mediador ou de porta-voz, 
uma vez que o movimento indígena [...] consolidou-se como 
sujeito político perante o Estado e a sociedade nacional. De 
fato, em outros contextos latino-americanos (México, Equador, 
Peru[...]) os movimentos indígenas e, à sombra deles, as antro-
pologias mais politizadas, já decretaram há anos a crise final do 
indigenismo. (APARÍCIO, 2009, p.82).

30  Projeto Integrado de Proteção às populações e terras indígenas da Amazônica Legal.
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Esse debate na OPAN se estende até a Assembleia Geral de 2009, com a 
realização de uma Mesa temática: Indigenismo x socioambientalismo. Parece-nos 
importante destacar os diversos posicionamentos que se estabeleceram nesse 
debate, para perceber a diversidade de visões políticas em relação à identidade 
e campo de atuação da Instituição, e o desafio que representava chegar a uma 
proposta coerente e unificada. 

Vejamos, houve dois indigenistas da OPAN que palestraram com linhas de 
pensamento bem diferentes. Uma linha que defendia a especificidade do trabalho 
indigenista diferenciada em relação ao socioambientalismo:

O sócio-ambiental surgiu, sendo uma linha de discussão dentro 
do ambientalismo. Como essa discussão se tornou obrigatória, 
os indígenas tem que se relacionar com esse campo, já que esse 
campo também se impõe a eles.

Por um lado se fortalece a idéia do índio natural, esse lado é 
fortalecido; por outro, eles terminam ficando presos a este su-
jeito ecológico. De fato o modo de vida deles tem caracterís-
ticas melhores do ponto de vista ambiental, mas antes disso a 
questão indígena é histórica e política. 

A OPAN tem uma tradição indigenista de luta da ampliação 
da autonomia indígena para decidir os rumos. [...] Podemos ter 
projetos socioambientais, mas submetidos à consulta indígena. 
Tem que estar aberto para o espaço de diálogo e também de 
embate nessa discussão [...] Temos que ter esse norte político de 
ampliação do protagonismo e modelos indígenas e ao mesmo 
tempo abrir espaço para questionamento dos modelos que estão  
sendo impostos. (OPAN, Relatório de Assembléia, 2009, p.31). 

Outra linha de debate questionou o indigenismo e defendeu a transição 
em direção ao socioambientalismo levantando primeiro alguns elementos que 
se encontravam em declínio, contrapondo-os imediatamente aos que estariam 
em ascensão. 

1º Os eixos de educação, saúde, terra e economia na relação 
com as TI’s31, em contrapartida as TI’s considerando os entor-
nos, nos eixos de gestão da biodiversidade e mudanças climáti-
cas; 2º A estrutura da OPAN em equipes locais e coordenação, 
em contrapartida à OPAN transversal, englobando a Institui-
ção, parceiros, programas e equipes; 3º Financiamentos sociais 
em contrapartida a financiamentos ambientais.

31  Terras Indígenas.
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Razões para a mudança do indigenismo ao sócioambientalismo 
em terras indígenas: não por constituir “a onda do momento”; 
não por aparecer como oportunidade financeira; não pela ne-
cessidade de sair do isolamento; mas sim pela adequação com 
as urgências e demandas indígenas; pela necessidade de cons-
truir um projeto político sustentável multisetorial e integral; 
pela sintonia com a perspectiva mundial de mitigação e adap-
tação no quadro de mudanças climáticas. (OPAN, Relatório de 
Assembléia, 2009, p.32).

No debate posterior houve diversas opiniões, com uma tendência a buscar 
a conciliação entre as visões apresentadas. Porém, a preocupação estava nas 
interfaces que precisariam ser costuradas com a educação indígena, a relação 
com políticas públicas (“como implementar a visão indígena particular de 
cada povo numa política de Estado?”), ou a necessidade de “casar a questão 
ambiental, com a questão produtiva de forma profissional” etc. Não aparece 
no documento uma conclusão ou deliberação a respeito, sendo que em anos 
posteriores o tema não será pautado novamente. Certamente, frente à diversidade 
de visões, há uma dificuldade de traçar diretrizes comuns em alguns assuntos de 
extrema relevância, que terminam, sem alinhavo maior, incorporados, parece-
-nos, de forma fragmentada. O perigo da fragmentação é algo sobre o que, no 
ano 2000, a OPAN vai refletir abertamente, por um lado, partindo da falta de 
cumprimento do que é decidido no coletivo maior (Assembleia):

Márcio lembrou que a OPAN tem apresentado processos no-
táveis nos últimos anos. Mas que há uma questão para enfren-
tarmos e darmos um salto de qualidade. Somos um todo com-
posto por partes. Preocupação com a fragmentação dos fóruns 
de decisão da OPAN, nem sempre as decisões são executadas 
pelos seus membros após a Assembléia. Embora professemos 
uma autonomia relativa das instâncias de execução, o desafio 
é recuperar e cumprir o que decidimos (OPAN, Relatório de 
Assembléia, 2000, p.15). 

Também se aponta a falta de costura orgânica de decisões tomadas sobre 
os trabalhos realizados pelos grupos indigenistas:

Quanto às decisões e compromissos, às vezes são tomados em 
instâncias menores e não assimilados pelo conjunto da entidade, 
“morrendo na praia” quando determinadas pessoas se retiram, a 
exemplo Projeto Tucum. Por fim, a OPAN se pensa como Coor-
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denação e Projetos, no entanto a sua estrutura é mais do que isso. 
Diversas outras iniciativas (Projetos de Pesquisas, Convênios, 
prestação de serviços, pequenos projetos...) deveriam merecer 
uma atenção para articulá-los mais organicamente no conjunto  
da entidade. (OPAN, Relatório de Assembléia, 2000, p.4). 

Obviamente a proposta formativa se verá profundamente atingida por essa 
desagregação em vários níveis, que se vive na OPAN. Depois da “separação” 
oficial com a Igreja, a OPAN também tinha uma forte necessidade de “incre-
mentar a articulação interna visando costurar uma diretriz comum de atuação” 
que pudesse contribuir para “explicitar com clareza, na seleção e formação, a 
linha de ação da OPAN” (OPAN, Relatório de Assembleia, 1990, p.2). Porém, 
como examinamos, esses anos estarão atravessados por grandes dificuldades 
para fortalecer uma organicidade coerente e unitária. 

A falta de escolha e deliberação conceitual (de forma mais coesa/unitária) de 
temas tão relevantes para o Projeto Político da OPAN, num cenário de disputa 
de significados permanente, face à hegemonia capitalista, que parece engolir tudo 
visando a própria manutenção, nos parece uma lacuna importante que facilita 
a adesão ao modelo fragmentador do sistema neoliberal que se instaura nesse 
período. A governança interna, que preza a autonomia das diversas instâncias 
(coordenação, equipes), apresenta certa fragilidade na hora de constituir meca-
nismos satisfatórios, que garantam a costura orgânica da Instituição.

Certamente, qualquer proposta formativa dependerá desse projeto Político, 
que terá a responsabilidade de configurá-lo na práxis diária. Porém, se não se 
estabelecem esses mecanismos, que garantam a coerência orgânica, os riscos de 
desagregação, não somente no agir cotidiano, mas no discurso político, são muitos.

Por último, há uma questão relevante que poderia –talvez –ter fortalecido 
a OPAN nesse momento de grandes desafios para a redefinição do seu projeto 
Político. Constatamos a distância na qual permaneceu a Organização, em relação 
a alguns fóruns ou entidades que poderiam ajudar nesse processo, pois lidavam 
com questões convergentes numa ótica crítica, filosófica, política e estrutural, 
não só conjuntural. É o caso da ABONG e dos Fóruns Sociais Mundiais e 
desdobramentos dos mesmos (sediados no Brasil) que, na década de 2000, 
buscavam teimosamente caminhos para a sobrevivência frente à hegemonia 
do pragmatismo, do tecnicismo e da fragmentação neoliberal.

Porém, a OPAN, que parece se isolar na última década das discussões po-
líticas e filosóficas maiores, no entorno dos movimentos e organizações afins, 
fortalecerá sua presença no Fórum Mato-grossense de Desenvolvimento e 
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Meio Ambiente (FORMAD), criado em 1992. Integra a coordenação do Órgão, 
até hoje: –“O fórum permanente tem como finalidade proporcionar o debate 
sobre as questões sócio-ambientais e construir um novo paradigma de desen-
volvimento para Mato Grosso” (OPAN, Relatório coordenação, 2003, p.17).

Nesse mesmo ano (2003), pela primeira vez, de forma detalhada a OPAN 
inclui nos seus relatórios uma explicação pormenorizada dos objetivos, metodo-
logias e linhas de ação do Fórum. Também incorpora uma discussão conceitual 
sobre Desenvolvimento e Democracia, que o Fórum promoveu, onde se afirma:

Alguns estudiosos e militantes da causa acham que o termo, 
que começou a ser utilizado no início dos anos 60, está gasto e 
não dá conta de responder às demandas atuais. No entanto, os 
problemas não se resolvem com a adoção de uma nova termi-
nologia; é preciso tomar posse do conceito de sustentabilidade 
e adequá-lo às demandas que queremos. A inclusão do termo 
democracia pretende qualificar a sustentabilidade no contexto 
da justiça e da verdadeira liberdade.

Como fazer com que o desenvolvimento seja efetivamente 
sustentável? E de qual desenvolvimento estamos falando? O 
desenvolvimento alternativo que estamos buscando passa pela 
defesa da justiça ambiental e social como? Premissa para se 
chegar a sustentabilidade ecológica. (OPAN, Relatório coorde-
nação, 2003, p.19).

Esse espaço privilegiado de reflexão política e articulação com outros 
movimentos e organizações do Estado de Mato Grosso teve a participação 
permanente de pelo menos um ou dois representantes da OPAN (na coorde-
nação e na secretaria executiva do Fórum). Porém, as discussões promovidas 
nele não parecem ter-se infiltrado no coletivo da Instituição como um todo, 
ficando mais nas esferas da coordenação. Junto disso, constatamos como, ao 
longo dessa década, apesar de a OPAN ter essa participação constante, as pautas 
do FORMAD têm ficado cada vez mais distanciadas do resto da Instituição.

2.3 O “Projeto de Trabalho” e a tensão entre o indigenismo 
“genérico” e o “especializado/técnico”

Observamos que, a partir de 1991, a formulação do objetivo institucional 
mudará pela primeira vez de forma relevante, pois passa a não se destacar mais 
no primeiro plano a seleção e formação indigenista:
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O OBJETIVO da OPAN é garantir a sobrevivência física, étni-
ca e cultural dos povos indígenas e sua autonomia.

As LINHAS DE AÇAO são: o trabalho direto com as comuni-
dades indígenas; apoio a organização indígena; e a aliança com 
setores progressistas comprometidos com a transformação da 
sociedade. (OPAN, Relatório coordenação, 1990, p.5). 

Enquanto em décadas anteriores o objetivo central ou Missão Institucional 
se expressou contendo sempre com destaque a “Seleção e Formação indige-
nista”, a partir dos anos de 1990 a seleção/formação sofreu progressivamente 
um deslocamento para se adequar às necessidades dos Projetos de trabalho. 
A seleção olhou os candidatos através das “reais condições dos candidatos de 
realizar um trabalho direto em área, engajando-se para desenvolver os Projetos 
de Trabalho”(OPAN, Relatório coordenação, 1990, p.5).

Oficialmente, a escolha por uma dinâmica através de “Projetos de Traba-
lho”, que se colocaram como horizonte da intervenção/interlocução indige-
nista, trouxe a necessidade de mudanças na seleção e formação de pessoas. Os 
novos cenários (a economia indígena e sua relação com o mercado; a luta pela 
preservação ambiental; novas técnicas de manejo etc.) demandaram um campo 
de especializações onde se rompeu com a dinâmica anterior, na qual “você 
não precisava ser um bom enfermeiro, você sendo um bom indigenista com 
conhecimento de enfermagem estava de bom tamanho.” (SECCHI, entrevista 
pessoal, 2012).

Esta definição por Projetos mais específicos vai requerer uma 
redefinição da estrutura funcional da OPAN. A divulgação, a 
seleção, formação e permanência dos quadros na OPAN deve-
rá adequar-se para atender aos programas específicos definidos. 
A saída dos quadros vai depender do cumprimento deste pro-
grama, ou, em última instância prever sua continuidade com a 
reposição de novos quadros preparados para assumir o progra-
ma. A formação permanente tenderá a atender de forma pla-
nejada e sistemática as solicitações dos programas específicos. 
(OPAN, Seminário 1994, p.19). 

Aquele indigenista “holístico” ou “genérico” que vivia nas aldeias com os 
índios e “como os índios” e que acompanhava o dia a dia com larga flexibilidade, 
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com um “olhar multidimensional”,32 teria que se submeter a um plano de trabalho 
preestabelecido, mais fechado. Ele agora responde a resultados anteriormente 
pactuados na Instituição que passam a ser o parâmetro avaliativo das pessoas. 
Assim, tentava-se remediar a dispersão que existia na atuação indigenista.

Os Projetos da OPAN tendem a ser genéricos, ou seja, na defi-
nição dos objetivos de trabalho as equipes levantam uma gama 
de propostas e atividades no intuito de atender todas as deman-
das das áreas. Esta prática, não obstante as boas intenções acar-
reta acúmulo de atividades, dificuldade em alcançar os objetivos 
e controlar resultados e desgaste pessoal. Outro fator é o pouco 
tempo, devido a diversidade de atividades, para sistematizar a 
prática vivida. (OPAN, Seminário 1994, p.19).

Poderíamos dizer então que o âmago da OPAN, que estava colocado 
historicamente no “desenvolvimento das pessoas (indigenistas)” e dos indíge-
nas, através de uma relação política e pedagógica no viés da educação popular 
de Paulo Freire, passa a um segundo plano frente à nova proposta de caráter 
produtivo.33Consequentemente, o novo indigenista deverá ser, antes de qualquer 
coisa, um profissional com objetivos específicos, tarefas concretas e resultados 
a atingir, que será selecionado e avaliado em função dos projetos em execução 
que estejam sob a sua responsabilidade. 

A partir destas avaliações, os Projetos de Trabalho devem ca-
minhar para uma maior especificação de objetivos, rompendo 
com intervenções genéricas em que todas as atividades ocupam 
a mesma ordem de importância. Priorizar e ter clareza nos re-
sultados que se quer alcançar é uma das metas que queremos 
atingir neste semestre. (OPAN, Seminário 1994, p.19).

Ora, esse foi um processo de anos, com fortes resistências e tensionamentos, 
pois modificava substancialmente a cultura e dinâmica institucional. Com esses 
novos parâmetros a OPAN abriu uma brecha para a ação especializada, mas 
sem renunciar inicialmente ao modus operandi “tradicional”. Afirmou ao mesmo 
tempo, para um financiador, que a intervenção do especialista numa área deter-
minada só seria possível “ali onde os índios têm as demandas mais claramente 

32  Referimo-nos ao indigenista que transita na sua convivência com a vida indígena orgânica, que não separa a saúde, 
da produção, do ritual, da educação, da luta pela terra etc., mas interage com o “todo” fazendo escolhas de inter-
venção em função das demandas e das possibilidades reais da Instituição.

33  Usamos essa expressão para indicar que as atividades e ações desenvolvidas precisarão estar condizentes com os 
Projetos anteriormente definidos e obter resultados bem concretos, no sentido de “produções mensuráveis”.
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colocadas” e, sendo uma intervenção “por um período curto e eventual”. O 
indigenista “genérico”, que se mantém em área para “detectar necessidades”, 
para “articular apoios”, ainda se fazia necessário:

O estágio dos 80 ainda preparava um voluntarista, com espírito 
de corpo da OPAN. Com o novo modelo de formação a partir 
dos 90/91 a proposta era mais enxuta, uma seleção mais criteriosa  
das pessoas, pensando sempre a pessoa em relação com o tra-
balho que ela vai fazer e só chamar pessoas quando necessitar. 

Formação muito centrada nos projetos, nos financiamentos. An-
tes não. O CIMI precisava de três pessoas, se mandava, mas sem 
grande discussão do que ia fazer, lá. Localmente se decidia. Isso foi 
uma mudança muito grande porque foi uma formação em cima 
de necessidades e capacidades profissionais. Não era suficiente  
ter vontade... (SCHROEDER, entrevista pessoal, 2012).

Ao mesmo tempo em que na OPAN se configura essa nova necessidade 
de profissionalizar e especializar mais a intervenção, adaptando a proposta de 
seleção e formação de quadros, começam a ser configuradas mudanças no perfil 
dos candidatos, que,além de encontrarem precárias condições de trabalho, ainda 
continuariam sendo nomeados como “voluntários”:

Algumas dificuldades vêm se colocando com insistência no 
campo da formação de quadros. A mudança de perfil da mi-
litância política tradicional, e dos trabalhos alternativos, além 
da baixa remuneração parecem as causas principais da escassez 
de quadros. Seria necessário também repensar o caráter “vo-
luntário” do membro da OPAN, valorizando sua capacitação 
profissional para uma intervenção específica. (OPAN, Relató-
rio coordenação, 1996, p.9). 

Isto levou a OPAN a reduzir o tempo dos cursos e se adaptar cada vez mais 
ao novo perfil de candidatos/as, “que buscam uma intervenção mais precisa, 
profissional e com resultados a curto prazo, aliando muitas vezes preocupação 
acadêmica” (OPAN, Relatório coordenação, 1996, p.12).

Uma das consequências desse conjunto de transformações é que a OPAN 
enfrentou no final da década de 1990 e início de 2000 um problema de rotativi-
dade de pessoas. Por esse motivo, na Assembleia de 1999 se decide realizar uma 
consulta interna sobre os processos formativos. “A razão da consulta é aprimorar 
todo o processo, que envolve a seleção, formação e envio de bons quadros aos 
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Projetos de Trabalho da OPAN junto às populações tradicionais e indígenas 
onde a entidade atua, viabilizando esta pesquisa”34 (PINHEIRO;BUSATTO; 
JAKUBASZKO, 2000, p.1).

Para tentar entender a rotatividade vão ser abordadas três questões: as mo-
tivações mais sinalizadas para o ingresso na OPAN; o tempo de permanência 
nos projetos; e as razões das saídas. 

Apresentamos algumas das informações dessa consulta interna realizada 
pela OPAN, que nos permite entender melhor a transição pela qual passou a 
Instituição.

Em relação às motivações não parecem ser muito diferentes das motiva-
ções dos primeiros indigenistas, apontadas no Capítulo I da presente pesquisa, 
a não ser quanto à questão religiosa, que nem sequer aparece na década de 
2000. Encontramos uma diversidade de motivações de cunho pessoal (como 
conhecer o Brasil ou a pesquisa acadêmica); político (transformar o ideal em 
ação, fazer parte do movimento popular, contribuir com a questão ambiental). 
Somente quatro destas motivações se referem diretamente aos povos indígenas 
(interesse pela causa indígena; encantamento com as culturas indígenas, mas 
vontade política e prazer; preservação das culturas da própria terra; contribuir 
para a autodeterminação dos povos indígenas e seus direitos). 

Sobre as razões para a saída dos projetos, os pesquisadores fazem uma 
leitura reafirmando a falta de clareza das linhas de ação da OPAN e a distância 
entre as expectativas dos membros que chegam e o que encontram na prática:

Percebe-se uma ênfase colocada nas situações difíceis de tra-
balho no que se refere às relações interpessoais numa equipe e 
mais acentuadamente em relação à proposta de trabalho insti-
tucional mal definida que não corresponde às expectativas co-
locadas pelo grupo e outros fatores de ordem prática e finan-
ceira que inviabiliza a proposta política do trabalho. Quando 
esta questão soma-se ao isolamento do projeto e adversidades 
da Amazônia e mais a pouca experiência de alguém recém-
-chegado, agravam-se as causas que provocam as desistências. 
(PINHEIRO; BUSATTO; JAKUBASZKO, 2000, p.4).

A consulta também aborda os supostos motivos pelos quais as pessoas que 
saíram da Instituição voltariam, ou gostariam de continuar, a contribuir com 
a OPAN. Destaca-se na síntese da pesquisa que um ensejo importante seria 

34  Foram enviados 35 questionários, mas só retornaram respondidos 17. Além dos resultados dos questionários a 
equipe que fez a consulta leu os relatórios individuais de avaliação dos estágios das décadas de 1980 e 1990.
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“porque a OPAN é um espaço de reflexão e ação constante”. Sobre as peculia-
ridades da OPAN destaca-se a democracia interna e o nível de autonomia que 
se dá aos seus membros. O documento conclui afirmando que a rotatividade 
enfrentada pela Instituição está diretamente vinculada ao perfil do estagiário, 
que, por um lado, é definido como “pequena burguesia”, e, por outro, busca 
esse tipo de trabalho como complemento ao seu desenvolvimento profissional:

Pensando na chamada rotatividade da entidade, acredito que 
isso é irremediavelmente vinculado ao perfil do estagiário da 
OPAN –um perfil, em sua maioria oriunda da classe média e 
pequena burguesia (atualmente oriundos da Universidade). Isso 
nos dá vantagem de trabalhar com pessoas que não foram forja-
das no movimento popular (como por exemplo, pastorais, sin-
dicatos e outros) –daí, mais suscetíveis a desilusões e decepções 
relativas ao andamento do trabalho.(PINHEIRO;BUZATTO; 
JAKUBASZKO, 2000, p.13). 

A consulta conclui que, frente à nova ordem, o indigenismo não parece ser 
mais um campo da ordem revolucionária. 

Quem procura a OPAN não o faz a partir de uma perspectiva 
“opção de vida”, o indigenismo deixa de ser um atrativo re-
volucionário. Assim, quem ingressa na instituição a partir da 
década de 90 não se ampara mais nas mesmas bases ideológicas 
e utópicas de outros momentos. Embora nos questionários se 
perceba motivações idealistas e utópicas, o mundo hoje é outro 
e sua leitura também.

Só para citar mais um exemplo, ainda do ano de 89, havia uma 
conjuntura política favorável a uma reviravolta no cenário na-
cional, com a real possibilidade das oposições democráticas 
assumirem o poder. O desfecho frustrante desse processo alte-
rou significativamente os ânimos, como constatamos nos fatos 
históricos que aí se estabelecem –Collor e FHC. Utopia tem li-
mites!! (PINHEIRO;BUSATTO; JAKUBASZKO, 2000, p.16).

“O fim da utopia”, a crise do projeto socialista, a crescente hegemonia do 
pragmatismo capitalista, enfim, muitos fatores emaranhados também intera-
giram na dinâmica de organizações como a OPAN, com a diferença de que 
esta vinha de um processo de reconstrução identitária e se encontrava nesse 
ambiente transitório, incerto e apaixonado. As propostas filosóficas e políticas 
que estavam em confronto, muitas vezes de maneira subterrânea, eram tão 
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antagônicas e respondiam a modelos tão diferentes, que ficavam evidenciadas 
até na hora de definir qual era o modelo de profissional a ser contratado e que 
nível de formação ele deveria ter:

Começou um preconceito. O preconceito do que é ser profis-
sional e do que não é ser profissional, a começar por uma coisa 
que eu achei absurda… Nós fomos votos vencidos quando a 
gente resolveu rever os critérios de seleção… Eu defendia que 
permanecesse o 2º grau no nível de formação, porque, na cabe-
ça da gente, ser profissional não é ter nível superior. Na cabeça 
da gente, ser profissional é uma pessoa que chegava e ia tendo 
seu processo de aprendizado, que assimilasse a cultura institu-
cional, que assimilasse a filosofia, ideologia, e que ela chegasse 
aberta para escutar esses índios… Que ela conseguisse ter uma 
compreensão política do contexto que se vivia, nacional, local, 
para que a gente pudesse estar formando politicamente. Nin-
guém chega pronto em lugar nenhum… essas pessoas são im-
portantes para esse processo de ação pedagógica. (PINHEIRO, 
entrevista pessoal, 2012).

Esse novo profissional teria que dar conta também de responder a outro 
campo de conhecimentos que viria a se tornar imprescindível e que deveria ser 
incorporado na proposta formativa:“Viabilizar a capacitação para qualificar os 
membros para elaborar programas, projetos financeiros, prestação de contas, 
planejamento, metodologia, segundo as necessidades do trabalho” (OPAN, 
Relatório de Assembleia, 1997, p.14).

No início dos anos 2000, apesar das mudanças e dos atritos, a OPAN vai 
se reconhecer como uma entidade que permanece fiel às “bases particulares” 
construídas historicamente, que se associam com a horizontalidade e autonomia 
das equipes, o trabalho direto com as comunidades e a continuidade de um 
programa de formação indigenista:

A década de 90 corresponde a um período de reestruturação, 
onde permanecem as bases particulares da instituição, como 
os aspectos democráticos, a garantia de um trabalho de base 
que privilegia a ação direta com as comunidades, a capacidade 
de dar continuidade ao processo de seleção e formação que 
aberto também a outras instituições tem ampliado seu poten-
cial de atuação de um lado, e de outro, nesta década diferente 
das anteriores o quadro é em maior número composto por pro-
fissionais e/ou especialistas em áreas específicas, diferente da 
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configuração “leiga” dos períodos antecedentes. (PINHEIRO; 
BUSATTO; JAKUBASZKO, 2000, p.21).

Ao longo da década de 2000 as posições conflitantes, em muitos aspectos, 
se acirram. Desafios cada vez maiores estarão colocados para a formação desse 
novo indigenista. No ano de 2003 a OPAN decide realizar o Seminário Anual 
sobre o tema da Formação Institucional. Nele se abordará a Formação em 
duas dimensões: frente ao contexto estrutural e frente às dinâmicas internas 
e o papel da OPAN. Em relação à primeira dimensão, os contextos indígenas, 
levantam-se algumas interrogações:

Com o conceito de globalização, há pressões para a uniformi-
zação. Devemos pensar mecanismos de democratização dos 
espaços, dos sistemas, como garantir a participação, o respeito 
e igualdade de direitos entre os diferentes? Como estas velhas 
questões vêm, atualmente, se encaminhando, qual é de fato o 
poder de negociação das minorias no atual contexto? A inclu-
são é positiva? Ao mesmo tempo, o isolamento tende a vulne-
rabilidade e ao massacre. (OPAN, Seminário 2003, p.2).

Na segunda dimensão de discussões relacionadas às dinâmicas internas, 
haverá deliberações em grupos de trabalho, os quais vão trazer questionamentos 
sobre o papel do indigenista, indagando sobre qual seria o papel das ONGs: 
“interlocutora, intermediadora, assessora, parceira, assistência, propositora, 
formadora?” (OPAN, Seminário 2003, p.3). Chega-se à conclusão que a OPAN 
é tudo isso simultaneamente.

Nas entrevistas realizadas para a pesquisa que estamos apresentando, in-
dagamos sobre problemas que teriam atingido o coração do projeto político 
pedagógico no 2º período, modificando-o substancialmente. Destaco várias falas, 
dentre elas as que se referem ao processo de despolitização e fragmentação, 
a influência da nova lógica de projetos imposta pelos financiadores (públicos 
e privados) e ao vácuo que se instaurou em parte por não ter refletido mais 
profundamente sobre o papel do indigenista hoje:

Mudou o tipo de vinculação, o tipo de compromisso, porque 
passou, eu penso, a ser, não um compromisso político… um 
compromisso de realmente estar numa relação pedagógica, … 
mas uma proposta muito pequena… ah! Vamos fazer uma ca-
pacitação de geo-processamento… e as pessoas faziam aquilo, 
e o que me brochava, excitava elas, “-os índios estão enten-
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dendo geo- processamento”…Tudo bom!, aprendeu a dominar 
uma ferramenta, que não é o facão, não é o machado …mas 
e daí, junto com isso? (...) Que faz com aquilo? Que faz com 
aquelas informações do GPS35, Porque essas informações vão 
depender de decisões também, vão fomentar outras reflexões, 
porque eles vão precisar pensar na sua vida, no seu território, 
na sua sustentabilidade, na sua educação a partir de outros cri-
térios e a principal ferramenta não foi oferecida. (PINHEIRO, 
entrevista pessoal, 2012).

Por mais que a gente trabalhasse esses debates na formação, 
por mais que se fizesse acompanhamento nas áreas e avalia-
ção de resultados, de processos, a intervenção da maioria es-
tava se direcionando para uma intervenção técnica mesmo, 
no seu agir,… Um exemplo muito forte foi...esse projeto do 
PDPI36. Vinha aquele projetinho enxuto, a maioria das equi-
pes entendia que era chegar lá, aplicar e capacitar os índios e 
pronto. E aí começou se criar uma coisa: a não vinculação,o 
não comprometimento com uma formação política, para um 
incentivo de motivação de suas tradições, das suas lutas, da sua 
participação no cenário político. Era capacitação para formação 
de cooperativas, para administração de associações, eram coisas 
muito estanques (PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012).

Eu acho que a formação ela tem que existir, e principalmente a 
formação... Essa formação não tão acadêmica, mas essa forma-
ção de dialogo, sabe, tratar mais do indigenismo, sabe, e talvez 
colocar assim, como ser indigenista hoje, e talvez seja uma coisa 
que também na OPAN tenha que dar uma estudada; o que é ser 
um indigenista hoje? Um indigenista da OPAN hoje? E isso, a 
gente também está precisando dar uma descoberta, porque eu 
tenho ainda um indigenismo que fui criando ao longo desses 
anos, o Ivar com certeza também, então, que tipo de indigenis-
mo nós somos hoje?E, que tipo de indigenismo devemos ser 
para estar junto como esses povos na aldeia, que tipo de indi-
genista para escutar, para saber escutar eles.” (MONTEIRO, 
entrevista pessoal, 2012).

35 GPS ou Global Positioning System é uma ferramenta para situar, através de satélite, pontos geográficos.

36 Os Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI) é um programa do governo brasileiro que tem por 
objetivo melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas da Amazônia Legal brasileira, fortalecendo sua susten-
tabilidade econômica, social e cultural, em consonância com a conservação dos recursos naturais de seus territó-
rios. Esta informação e outras podem se encontrar em: http://homolog-w.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.
monta&idEstrutura=24.
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A formação passou ainda por uma séria crise econômica, que desponta em 
2009, quando o financiador retira os recursos destinados à formação indigenista, 
justificando entre outras coisas que a formação deve ser um meio, mas não um 
fim e que o custo era alto demais para pouco resultado. Este será um momento 
decisivo, ao meu entender, na virada do Projeto Político e Pedagógico da OPAN:

Precisam mudar algumas coisas, mas mudar com sustentabilida-
de, essa mudança não foi feita com sustentabilidade, a sustenta-
bilidade significa dizer o seguinte: quais eram as mudanças que 
eram necessárias e a partir de que interesses… Então, acho que 
não foi feito internamente um estudo mais sério, sem segundas 
intenções, para ver de que forma podia preparar pessoas para 
as situações que vivemos hoje, não é? Acho que isso não foi 
feito, não foi feito, enfim, porque mudaram os financiamen-
tos. Aqueles que apoiavam na base da confiança, vamos dizer 
assim, não são mais os mesmos, há outras exigências, e inter-
namente nós mudamos para uma coisa meio…. Você deve ter 
escutado muita gente, até parece saudosismo, mas exatamente 
aquela formação, aquele espaço e aquele tempo de formação 
que permite que as pessoas participem até emocionalmente dos 
grupos, isso acabou. E isso faz uma falta enorme porque o 
que garante, mais do que a parte técnica, é o envolvimento, o 
congraçamento entre as pessoas que querem vivenciar outras 
coisas…(BUSATTO, entrevista pessoal, 2012).

Eu acho que foi exatamente porque entrou em colapso o proje-
to anterior de formação, em colapso financeiro, que é o seguin-
te: – olha, nós estamos numa sociedade aberta em que é preciso 
qualificação, e o custo da qualificação tem que ser deixado para 
a sociedade e a OPAN cuidar dos projetos. Isso quer dizer que 
tem que pegar a gente que está mais ou menos pronta, então, 
tinha que ser mais seleção do que formação e, obviamente, fa-
zer alguma formação em serviço. Final dos 90, eu estava falan-
do já isso. Isso acabou prevalecendo por duas razoes: primeiro 
porque os financiamentos passaram a exigir projetos melhor 
qualificados... e, em função disso, as agências não dispostas a 
investir em formação, mas sim, em projetos com resultados. E 
aí a formação entrou em colapso, sobretudo financeiro. Não 
conseguiu mais se financiar, aí uma coisa levou a outra. (DAL 
POZ, entrevista pessoal, 2012).

Além das dificuldades no financiamento, associado a todo um arcabouço 
de exigências administrativas das parcerias públicas e privadas, na década de 
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2000, a questão da burocratização se colocará como um elemento a mais, no 
fortalecimento de uma lógica tecnicista e pragmática, despolitizadora, finalmente:

Hoje, os projetos, eles têm um formato muito parecido a uma 
“escola” de fazer projetos, que praticamente é a mesma escola 
no governo federal, nos grandes financiadores [...] Os finan-
ciadores eles querem ver que o investimento capitalista pro-
posto seja resultado, tenha resultado, e aí sim, se trabalhe com 
resultados, aí sim, diferentemente da outra época em que não 
se exigiam resultados, mas se tinha certeza que terá resultados. 
Hoje, não, hoje a atividade media é tão grande para controlar o 
resultado, que quase ela ocupa a metade dos quadros para con-
trolar os poucos que estão atuando lá na atividade fim, para ver 
se eles estão cumprindo corretamente. Se antes as notas eram 
recibos feitos a mão, pagava o dono do bar com um recibinho, 
hoje, tem que ser licitação, três vias, nota carimbada, tem que 
ser duas pessoas para fazer isso, o que antes era uma coisa qua-
se que informal (SECCHI, entrevista pessoal, 2012).

Para esse entrevistado “Existe uma doutrina de projetos”, imposta como 
única e de caráter excludente. A busca de caminhos alternativos, segundo ele, é 
premente porque essa lógica chega a subverter o Projeto Filosófico e Político 
da autodeterminação. “É um caminho de fim duvidoso, porque nunca leva 
a autodeterminação, ele vai gerando mais e mais e mais dependência”, pois 
“em vez de ensinar a pescar, o projeto está dando o peixe permanentemente” 
(SECCHI, entrevista pessoal, 2012).

Destacamos também das observações feitas pelos entrevistados a relação 
dicotômica, com prejuízo para a relação dialética, que parece estabelecer-se 
entre processos e resultados. Parece que colocar o foco nos resultados coloca 
em perigo a práxis crítica que se desenvolve no processo. “A gente valorizava mais 
o processo do fazer, a gente valorizava o percurso. O resultado era importante, 
a gente estimulava esse resultado, mas todo e qualquer resultado depende do 
processo” (PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012). A práxis crítica e criativa 
que deu origem nos anos setenta (1970) ao indigenismo alternativo e que exigia 
consciência crítica e permanente do que se estava fazendo, parece dar lugar a um 
período onde o “pensar” dessa práxis é tomado pelo imediatismo e a miopia. A 
“aceleração dos tempos” e o foco nos resultados serão percebidos criticamente 
por alguns indigenistas:
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Existe um aceleramento para o resultado. E esse aceleramento 
por resultados, para cumprir metas… tornou essa ação que é 
pedagógica, que é política, essencialmente pedagógica e política 
(uma constante construção de reflexão política desse povo sobre 
sua vida)... Que é que eles querem agora? Qual é sua dinâmica 
cultural? [...] Eles não são mais questionados –tornou o trabalho 
indigenista técnico. É a palavra que usei nos últimos tempos [...] 
para mim, uma intervenção técnica, que muitos me criticavam 
como saudosista ou como que eu parei no tempo, eu cristalizei… 
E eles avançavam porque eles tinham propostas de atingir metas, 
de capacitações específicas que, claro, são importantíssimas… e 
os índios têm que ter isso, porque são as ferramentas necessárias 
para lidar com a existência… Mas, não precisava ficar de  
lado esse (outro) papo. (PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012).

Nas falas podemos perceber como se dava a discussão, o tensionamento 
entre o novo e o velho, nessa transição em direção ao profissionalismo especia-
lizado no campo indigenista. Entendemos que se promoveram discussões de 
forma fragmentada, sem realizar as conexões necessárias com a “totalidade”, 
incorporaram-se facilmente conceitos e significados, desde o senso comum 
“imposto” pelo modelo hegemônico, terminando por perder a dialética entre 
elementos de uma mesma “totalidade” (genérico x especialista; processo x re-
sultado; projeto local x projeto global etc.),incorrendo no risco da desagregação 
que não se consegue estancar, porque traz incorporados mecanismos destinados 
a perpetuar a situação. Um deles é o medo da incongruência, que promove a 
justificativa permanente, a busca incessante de argumentos que nos defendam 
frente à evidencia dramática da própria contradição. 

Fazendo “uma última tentativa” de responder à demanda dos novos quadros 
no aspecto acadêmico, a responsável pela Seleção e Formação e a Coordenação 
da Opan propõem realizar uma parceria através de um curso de especialização 
com a Universidade Positivo do Paraná. Curso de caráter privado, ministrado 
por um ex-opanista que trabalhou na Instituição. A proposta se justificará ofi-
cialmente da seguinte forma:

A necessidade de capacitação específica para a intervenção no 
campo indigenista se deve ao fato de que a formação acadêmi-
ca, nas mais diversas áreas, não contempla a diversidade cul-
tural e étnica existente no país, sobretudo no que se refere às 
especificidades e necessidades que o trabalho com populações 
indígenas traz como exigência (OPAN, documento proposta 
para a Positivo, 2009, p.8).
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A responsável pela formação explica:

A especialização foi a última tentativa,… quando a gente pen-
sou nessa especialização, era para fazer uma amarração, mes-
mo, da ação pedagógica da ação indigenista com o conheci-
mento mais aprofundado sobre o povo. A partir de um foco, já 
mudaria muito esse olhar, essa escuta, e, portanto, a qualidade 
dessa intervenção. E, segundo, era oferecer a satisfação, a reali-
zação para quem saiu da academia, de ter um título, que isso era 
uma questão de realização profissional também. (PINHEIRO, 
entrevista pessoal, 2012).

Um resultado foi a conclusão de treze trabalhos de especialização aprovados 
e publicados posteriormente em formato de coletânea intitulada “Reflexões 
Indigenistas”.37 A experiência passou por dificuldades, pois acompanhar um 
processo acadêmico de especializações demandou um investimento de tempo 
e dedicação importante e, por vezes, difícil de garantir, já que todos os respon-
sáveis pela parceria tinham outras muitas tarefas, e não conseguiram promover 
um grau satisfatório de orientação aos pesquisadores e pesquisadoras. 

Em 2010, a proposta formativa sofrerá uma “interrupção” forçada, em 
grande medida ocasionada pela crise no financiamento, pelo acirramento das 
tensões o que provocará a saída da instituição da responsável pelo “setor” e pelo 
esgotamento do modelo anterior. Entendemos que essa “suspensão” tenha sido 
necessária e se mostre como uma oportunidade de reavaliação do contexto e 
desafios atuais no campo da formação indigenista. Foi partindo dessa premissa 
que nos propusemos a presente investigação.

2.4 A nova relação com o Estado

Com o governo Fernando Henrique Cardoso,38 se instaurou uma nova 
relação entre o Estado e a sociedade civil, que condiz com o ideário neoliberal. 
O chamado Terceiro Setor, do qual falamos ao início do capítulo, teria a fun-
ção de substituir ao Estado no que se refere, principalmente, à prestação de 
serviços sociais, educação e saúde. Abriu-se dessa forma um leque de projetos 
e convênios públicos para as ONGs e para outras organizações da sociedade 
civil. A OPAN em 1996 tinha realizado a seguinte reflexão:

37  A referida coletânea foi organizada por Arruda; Jakubaszko e Ramires numa parceria OPAN e Editora Curt 
Nimuendajú – Campinas/SP,2011. 

38  Fernando Henrique Cardoso (FHC),sociólogo e cientista político,foi presidente do Brasil de 1995 a 2002. 
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Não cabe às ONGs praticar uma assistência social generaliza-
da, podendo em alguns casos cobrir lacunas do poder público. 
Antes se trata de propor experiências significativas que possam 
se revestir de efeito multiplicador, de caráter demonstrativo. 
Assim, a OPAN vê sua intervenção numa perspectiva crítica, 
não negando, mas problematizando as políticas do Estado. 
(OPAN, Relatório coordenação, 1995/96, p.14).

No mesmo relatório também se afirma: 

Por outro lado reconhece que as parcerias com o Estado são 
conquistas sociais que trazem alguns benefícios. Concretamen-
te tivemos intervenção em alguns momentos, como a partici-
pação no CIAP e na coordenação do Projeto Tucum39. Assim 
também negociamos projetos com o PNUD40 e com a FNS41. 
Os recursos destes convênios nem sempre aliviam significati-
vamente as despesas com os programas em andamento. Antes 
ampliam a repercussão e a qualidade da nossa assistência. So-
bretudo, vem permitindo agregar recursos humanos de pesqui-
sa que elevam a qualidade do trabalho. É necessário, por outro 
lado, não perder de vista o público alvo, para que ele seja sujeito 
dos processos e se habilite a acessar os programas e fundos, 
decidindo sobre a forma de sua aplicação. (OPAN, Relatório 
coordenação, 1995/96, p.14).

Com a Constituição de 1988 pela primeira vez o campo das políticas públicas 
para os povos indígenas começou a ser construído democraticamente. A OPAN, 
nesse momento, tinha consciência da importância do seu papel para influenciar 
essas políticas, aproveitando ao máximo as experiências locais e o conhecimento 
construído com os indígenas nas primeiras décadas. Schroeder explica:

Uma questão importante nessa época talvez seja a questão da 
própria transformação das políticas públicas com a Constituinte 
- A OPAN, [...] já começa a se colocar essa questão de que ela está 
nesse campo, ela está trabalhando, mas esta formatando políticas. 
Então começou a se visualizar ou vislumbrar a possibilidade 
de políticas específicas para as populações indígenas,  
e a OPAN coloca seus esforços para formatar essas políticas.

39  Projeto de formação de professores indígenas para o magistério, coordenado pela Secretaria de Estado de Educa-
ção de Mato Grosso. A OPAN participou ativamente da elaboração da proposta.

40  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

41  Fundação Nacional de Saúde.
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Essa idéia de que a OPAN não está aí para exercer políticas 
públicas, mas para criar políticas públicas, para inovar, essa 
idéia ganhou força. Não estamos aqui para o nosso projeto... 
Mas estamos aí até ter elementos para propor políticas mais 
amplas, que possam ser universalizadas e assumidas pelo Es-
tado, pela União... (SCHROEDER entrevista pessoal, 2012).

Porém, quando o Estado apresentou a possibilidade dos convênios para 
implementar políticas públicas, como foi o caso da saúde indígena, o debate 
estava posto como aponta a seguinte reflexão:

O estabelecimento de convênios com organizações não go-
vernamentais para viabilizar a execução da Atenção à Saúde 
Indígena (PNASI – Política Nacional de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas) gerou inúmeros debates na época polarizan-
do o Movimento Indígena e seus aliados. Alguns segmentos 
argumentavam a ilegalidade desta medida, compreendida como 
terceirização, apontando para os riscos de uma acomodação da 
máquina do Estado que adiaria ad eternum a execução direta de 
suas atribuições e consequentemente de sua responsabilidade, 
enquanto outros apoiavam a medida entendendo-a como a única 
alternativa de inicialmente efetivar o Direito destas populações 
relativo a universalidade, a integralidade e a equidade de acesso – princí-
pios constituintes do SUS. Após um histórico secular de exclusão 
expressos pelas estatísticas de desassistência, mortandade e de 
população e passados já 11 anos da Constituinte, os convênios 
figuravam como a oportunidade de sair do papel e pôr a histó-
ria em movimento concretizando, enfim, uma árdua conquista 
dos atores historicamente envolvidos na luta pela criação deste 
Subsistema como política nacional. (JAKUBASZKO, 2011, p.6). 

Na OPAN, esse debate nunca se esgotou. Em grande medida, a polêmica 
perpassou a década de 2000, acompanhando os esforços, conquistas, entraves e 
contradições que supôs assumir o convênio com a Saúde. A OPAN vai assinar 
o convênio com a FUNASA,42 fazendo uma contraproposta que reduzia em 
muito a área de intervenção indicada pelo Estado, situando-a apenas em Bras-
norte (Pólo Brasnorte), no noroeste do Estado, onde se encontravam os povos 
com os quais historicamente a OPAN trabalhava (quatro etnias, com aproxi-
madamente setecentos índios). Porque a OPAN aceitou o convênio, apesar das 
fortes polêmicas? Por um lado, encontramos essa resposta no seguinte relato:

42  Fundação Nacional de Saúde.
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Neste caloroso debate (ainda hoje em curso), a OPAN sempre 
entendeu, de acordo com diversos setores governamentais e 
instituições não governamentais que a Atenção à Saúde Indí-
gena é de responsabilidade do Estado. Entendia também que: 
contribuir para o fortalecimento de organizações indígenas e do 
governo para implementação da Política Nacional de Atenção 
à Saúde dos Povos Indígenas (PNASI) era seu papel – e esse  
entendimento orientou em larga medida sua opção em adentrar 
o universo das conveniadas. (JAKUBASZKO, 2011, p.7). 

Junto a essa preocupação por contribuir para que realmente se efetivasse 
uma saúde diferenciada, coexistiam outras razões que vinham acrescentar o 
interesse pelo convênio: 

Medo do que poderia ser uma enxurrada de pessoal da saúde nos 
Enawené-Nawé,43 sem ter nenhum tipo de formação para aque-
la situação. Depois seria uma chance para retomar o trabalho 
com Irantxe, porque há vinte anos que a OPAN não conseguia 
trabalhar com eles. Depois uma chance para uma intervenção 
nos Nambiquara que há muitos anos que Nambiquara queria o 
trabalho da OPAN, e a OPAN não conseguia projeto financeiro. 
(PINHEIRO, entrevista pessoal, 2012).

A assinatura desse convênio44colocou para a OPAN uma série de novos 
desafios. Talvez um dos mais importantes fosse erguer a Política Pública de 
Saúde com a visão sistêmica que a OPAN construiu a partir da sua vivência 
com os povos indígenas, pois “tanto na visão do indígena quanto no indigenis-
mo praticado pela OPAN, a saúde é abordada por uma perspectiva sistêmica e 
multifatorial. E, assim sendo, não pode estar descolada das demais dimensões 
que animam a vida”. Ou seja, a Saúde deveria dialogar e contemplar todas as 
dimensões da vida de um povo (território, produção, rituais, meio ambiente, 
medicina tradicional etc.) “[...] reforçando a ideia de que saúde não se reduz a 
medicalização ou ao combate de doenças” (JAKUBASZKO, 2011, p.12). 

43  Desde o contato com o povo Enawené-Nawé(1974) apenas a Missão Anchieta e OPAN haviam atuado no con-
texto da saúde junto a esse povo.

44 Seria aquele o primeiro momento de empreender um modo de Atenção à Saúde Indígena com caráter de 
Política Pública – estritamente vinculado ao SUS – a partir de um modelo diferenciado, estruturado como 
Subsistema (conectado diretamente a instância federal – SUS/MS/FUNASA/DESAI/DSEIs), fundamentado 
pelo Estatuto do Índio, Constituição Federal de 1988 e Lei Arouca / Decreto 9.836 de 19991 – elaborado num 
longo processo histórico protagonizado pelo Movimento Indígena (a partir da década de 80) e seus diversos 
parceiros (JAKUBASZKO, 2011, p.5). 
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Para entender melhor a relação política e pedagógica que a OPAN se pro-
punha a fazer ou manter, dentro do convênio da Saúde, nos deteremos nos 
princípios narrados no Registro desta experiência e que também sublinha a 
linha política da Instituição: 

1. O Princípio da Autodeterminação – atua por meio da com-
preensão de que os Povos Indígenas são sujeitos do seu proces-
so histórico, donde deriva a exigência por uma assistência quali-
ficada, ou seja, diferenciada posto que atenda às especificidades 
e particularidades de cada contexto. 

2. O Princípio da Intervenção Mínima – que atua por meio da 
compreensão de que a Saúde é em primeira instância respon-
sabilidade da própria sociedade, donde deriva a exigência de 
reconhecer que os corpos das pessoas são de posse daquele 
sistema e organização social para as tomadas de decisão sobre 
como nascer e sobre como morrer, dentre outras. Além da ên-
fase dada aos processos de Educação em Saúde fortalecendo o 
caráter preventivo e de promoção de saúde. 

3. O Princípio da Atuação em Saúde Indígena como Ação In-
digenista – tem por fundamento a exigência de uma acentuada 
formação em antropologia, compreendendo a saúde como um 
campo de significações e o sistema de saúde a partir de uma 
perspectiva política (epidemiológico-populacional) atuando por 
meio de métodos e práticas pedagógicas. Na convergência des-
tas exigências, esse princípio opera por meio da relação não com  
indivíduos, números ou mesmo com a comunidade de forma 
genérica simplesmente, mas assenta-se na relação com a Pessoa. 

4. O Princípio da Visão Sistêmica/Multifatorial – depreende-se 
da compreensão de que a atuação em saúde – prevenção e pro-
moção – só pode ser bem sucedida se abordada por meio de ações 
integradas, não reduzida à quantitativos de atendimentos, obser-
vando os contextos e condições fundiária, ambiental, cultural, etc.  
Processos contínuos e conectados favorecem a execução desse 
princípio. (JAKUBASZKO, 2011, p.14).

Esses princípios norteadores teriam que dar conta de dialogar de forma 
coerente com alguns desafios também descritos nos documentos: a incorpo-
ração de um número significativo de funcionários e a formação dos mesmos; 
o aumento de complexidade nos processos administrativos e burocráticos; o 
diálogo/conexão com os outros projetos indigenistas; “escapar do assistencialis-
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mo”. Grandes desafios se levarmos em conta que a incorporação e gestão de um 
corpo de “funcionários” (que dobraria o número de contratados na Instituição) 
estava muito distante das relações políticas e pedagógicas estabelecidas histori-
camente dentro da Organização indigenista, ao mesmo tempo em que a buro-
cratização e engessamento do Estado é, e sempre foi, paralisante e característico 
do mesmo, assim como o caráter assistencial da atenção básica é intrínseco a  
ela. Todas essas questões vão alterar a vida institucional de forma significativa.

A OPAN se debateu no esforço de conciliar as inúmeras contradições que 
foram surgindo:

A OPAN, por sua vez, debatia internamente os impactos – da 
presença permanente dos profissionais de saúde em área, do 
aumento gradativo do consumo de medicamentos alopáticos, 
da implantação dos postos de saúde e das dificuldades em con-
solidar a interlocução entre os profissionais do convênio e os 
projetos indigenistas – como sinais de alerta para tendências 
ao assistencialismo num processo de conversão da saúde indí-
gena em saúde pública, o que poderia desencadear uma franca 
contradição com os propósitos da atuação da OPAN. (JAKU-
BASZKO, 2011, p.19).

O que aparece como uma fronteira, um antes e um depois dessa experiência 
e que complicou o processo que tinha se iniciado, foi a mudança na política do 
Estado em 2004,com a chegada de Luis Inácio Lula da Silva ao poder, que vai 
considerar ilegal a atuação dos convênios “por entender que não atendiam ao 
parâmetro legal das ações complementares, ao contrário, vinham exercendo 
uma atenção integral o que define uma ação de caráter estatal”(JAKUBASZKO, 
2011, p.19). Paradoxalmente o Ministério da Saúde, a partir desse momento, 
centralizou o controle dos recursos e a logística, diminuindo consideravelmente 
a “autonomia” e a flexibilidade dos trabalhos desenvolvidos localmente pela 
OPAN. Segundo o registro, será a partir desse momento que:

[...] a terceirização passa efetivamente a ocorrer quando as 
conveniadas se vêem forçadas a exercer um papel de escudo 
frente a um impasse de natureza legal/estatal. O órgão gestor 
FUNASA/DESAI não atua politicamente e sim apenas buro-
craticamente. As conveniadas deixam assim de ser sujeitos e 
parceiros na construção do Subsistema e passam a ser concre-
tamente terceiras – CNPJs convenientes – e, principalmente, 
não se encontra mais o responsável pela Saúde Indígena em 
lugar nenhum. (JAKUBASZKO, 2011, p.28). 
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A OPAN deixou o convênio em 2011. Organizou um Grupo de Trabalho 
com especialistas que sistematizarão os resultados e a avaliação desse processo 
chegando a algumas conclusões:

A contribuição da OPAN está exatamente em ter experiência 
do este modelo. A Saúde Indígena entendida e praticada como 
Ação Indigenista é possível para o Estado? Consideramos que 
não é impossível se a reflexão sobre o cotidiano, a vida ritual 
e a organização social e cosmologia indígena vier a compor 
efetivamente os protocolos de atendimento dos profissionais 
de saúde enquanto parte de seus roteiros na definição conjunta 
de padronização de condutas para execução dos programas de 
estado. (JAKUBASZKO, 2011, p.52). 

Junto com as avaliações positivas (a OPAN conseguiu estruturar o Pólo 
Brasnorte; incorporar um olhar indigenista em parte dos quadros; formar Agen-
tes Indígenas de Saúde e fortalecer a participação e o controle social dos mesmos 
etc.), certamente, houve uma insatisfação crescente pela progressiva diminuição 
de condições adequadas que garantissem a manutenção de um atendimento de 
qualidade. Soma-se a isso, a evidente fragilização organizativa na OPAN, com 
o atrelamento de pessoas da coordenação que deixaram de se dedicar a outras 
demandas institucionais para dar conta das tantas demandas do convênio:

Eu acho que a gente tinha a ilusão ou a convicção, não sei, que 
a gente conseguiria fazer um trabalho diferenciado....O tempo 
foi passando e agente foi vendo que o sistema é forte, o sistema 
se impõe e a gente não estava preparado para uma intervenção 
tão pesada de assistencialismo e de demanda administrativa. A 
gente não tava preparado, e sendo que a equipe de coordenação 
e administração não aumentou, só bem depois... (PINHEIRO, 
entrevista pessoal, 2012).

A reflexão sobre a participação da sociedade civil nas políticas públicas é 
fundamental. Na avaliação da OPAN, na experiência com a Saúde Indígena 
não foi o governo Fernando Henrique Cardoso, com sua linha neoliberal, que 
promoveu a real terceirização. A OPAN avaliou que, paradoxalmente, o governo 
Luis Inácio Lula da Silva, ao querer romper a lógica da terceirização, trouxe de 
volta para o Estado a gestão e centralização da política pública de saúde, impe-
dindo, segundo a OPAN, a existência de condições mínimas da autonomia da 
conveniada. Sem essa autonomia, efetivamente, a OPAN sentiu-se terceirizada 
e forçada à submissão e engessamento dos aparelhos burocráticos do Estado.
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Por último, trazemos uma reflexão (carta) realizada em 2006 pela respon-
sável da Seleção e Formação. Ela explicita a preocupação com a dinâmica de 
fragmentação cada vez mais fortalecida no cenário indigenista, na sua relação 
com o Estado e as políticas públicas e com a lógica de caráter pragmático dos 
pequenos projetos:

A OPAN busca transformar suas ações em políticas públicas 
e não transformar a política pública em nossas ações. Neste 
sentido, devemos buscar o eixo financiador para o nosso Pro-
jeto Político, pautado nas linhas de ação da OPAN; que de fato 
favoreça uma intervenção indigenista centrada no eixo orga-
nizacional do povo. Financiamentos via projetos do Estado 
favorecem uma dinâmica de intervenção tecnicista e distancia 
o povo de seu sistema organizacional sobrecarregando-os de 
tarefas que não são voltadas para alimentar o próprio sistema. 
Será a catequese dos pequenos projetos?
O nosso papel é exatamente de olhar o todo da dinâmica de um 
povo e não de favorecer a setorizacão dos assuntos... Das discus-
sões e reflexões. O Estado vai fazer esta análise ampla? Vai ajudá-
-los a pensar em suas escolhas? Este é o nosso papel privilegiado! 
Portanto, precisamos ter autonomia em nosso projeto indige-
nista, sem nos pendurarmos nas tarefas várias que estes peque-
nos projetos exigem e para isto precisamos garantir a autonomia  
financeira através do financiamento de nosso Projeto Político.
Será que a OPAN também não está setorizando através des-
ta nova dinâmica de pequenos projetos? Equipes agenciando 
assessorias ou assumindo papel de assessores, dando ênfase a 
programas de capacitação e não ao projeto político central que 
a OPAN tem como objetivo, que é buscar o fortalecimento da 
organização própria do povo.
As ONGs traduzem e são portadoras de determinadas visões 
de mundo que produzem reflexos concretos em práticas so-
ciais, culturais e políticas.
Conseguimos ser proponentes a partir do projeto político do 
Estado? Que poder de fogo teremos? (PINHEIRO, Reflexão 
institucional, 2006).

O papel da OPAN, seu Projeto Político, sua autonomia política parecem 
estar sempre em risco nesse 2º período. Cabe destacar por último, que não 
encontramos nos documentos pesquisados uma reflexão sobre os efeitos ou 
consequências que as parcerias com o Estado promoveram na relação política 
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e pedagógica da OPAN com os povos indígenas. Uma relação que historica-
mente foi construída como “amizade” e aliança crítica em relação ao Estado e 
que, nesse novo contexto, termina colocando a Instituição como prestadora de 
serviços, como Estado. As implicações desta nova relação “público-privada”, 
“sociedade civil-Estado”, prolongada no tempo, em um momento em que a 
OPAN buscava fortalecer e consolidar uma nova identidade mereceriam um 
aprofundamento. Na presente pesquisa não tivemos condições de fazê-lo. Mas 
nos parece relevante como forma de “trazer à consciência” alguns dos elementos 
essenciais que, nessa correlação de forças entre integrantes da sociedade civil 
(ONG, povos indígenas) e desta com o Estado, podem ter favorecido ou não a 
superação da subalternidade indígena e indigenista, em prol da dita “autonomia”.

Ilustração 5 - Logo da OPAN. Ano 2011

Fonte: Acervo da OPAN, 2012
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A título de conclusão

Desafios político-pedagógicos na OPAN

Parece-me que a cada dia se rompe um novo fio de meus laços 
com o passado e é cada vez mais difícil reatar tantos fios rom-
pidos. Acredito que meu caráter pessoal, isto é, o conjunto dos 
modos pelos quais estava habituado a reagir e a estabelecer re-
lações com o mundo ambiente, tenha mudado muito, tanto que 
eu próprio, por ter sofrido o processo lentamente, não consigo 
me dar conta dele na medida exata.
(Antonio Gramsci)

No Capítulo I expusemos a criação e consolidação da ONG indigenista 
Operação Anchieta, como ela surge e se constitui, inovando, com uma práxis 
criativa, o cenário indigenista brasileiro. No Capítulo II mostramos os novos 
rumos que a Instituição foi percorrendo a partir da década de 1990, influenciada 
por uma mudança de contexto importante (político, econômico, social) face à 
hegemonia neoliberal, e o tensionamento permanente entre o “velho e o novo” 
indigenismo que se estabeleceu no interior da Instituição. Partindo da questão 
essencial, que é ter a compreensão da atual hegemonia capitalista e a consciência 
de um projeto hegemônico alternativo, que unifique organicamente o trabalho 
institucional e dê coerência à proposta político pedagógica da atuação indigenista, 
a título conclusivo retomaremos algumas das questões levantadas nesse trajeto 
histórico da OPAN, para dialogar com elas, visando a problematizar e lançar 
alguns interrogantes que se propõem, não a dar respostas (pois estas são uma 
construção coletiva), mas a provocar a reflexão sobre possíveis novos caminhos.

O Projeto Hegemônico como desafio essencial

À luz do pensamento de Gramsci, falar de hegemonia é falar de uma 
realidade complexa, dialética, profundamente interligada e em permanente 
disputa. A hegemonia abrange o bloco histórico, constituído pela estrutura 
(meios de produção, economia, mercado) e superestrutura (cultura, ideologia, 
filosofia). Portanto, quando falamos de modelo hegemônico, falamos das 
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múltiplas dimensões das quais ele se compõe (políticas, filosóficas, econômicas, 
pedagógicas, culturais), que se encontram em permanente interação. “La estruc-
tura y superestructura forman un <<bloque histórico>>, esto es, el conjunto 
complejo, contradictorio y discorde de las superestructuras es el reflejo del 
conjunto de las relaciones sociales de producción” (GRAMSCI, 1970, p.31).

Toda a proposta gramsciana visa a inclusão e participação ativa de todos 
os homens e mulheres como dirigentes da própria história. É importante su-
blinhar que Antonio Gramsci combateu o economicismo e o idealismo. No 
primeiro caso, por reduzir o homem a uma “máquina” e, no segundo caso, a 
um ser “a-histórico” predeterminado e conduzido por forças “divinas” que 
lhe tiram a responsabilidade essencial de ser o que é. Consequentemente, não 
seriamos vítimas passivas de um Sistema criado por deuses, ou vítimas de um 
Sistema intocável e mecânico dirigido por “outros” e no qual apenas repre-
sentaríamos peças da “máquina”. Nós, homens e mulheres históricos, únicos, 
criativos, fazemos o Sistema. Reproduzimo-lo, recriamo-lo, revolucionamo-lo. 
Por outro lado, não podemos cair na ingenuidade de pensar que um bloco 
histórico hegemônico pode ser “substituído” simplesmente porque queremos 
outro. A conquista de outra hegemonia não virá desde o individual ou desde 
o micro-corporativo, apesar de serem estas dimensões celulares fundamentais 
no “novo corpo” que se pretende parir. O principal problema dessa “revolu-
ção”, como aponta Hobsbawm (2011),quando analisa algumas das principais 
contribuições de Antonio Gramsci, “es cómo convertir en hegemónica una 
clase hasta entonces secundaria, que crea en sí misma como una potencial 
clase dirigente y sea creíble como tal para las demás clases” (Hobsbwam, 2011, 
p. 329). Desse problema deduzimos que, para obter hegemonia, o grande 
desafio não está em como acessar o poder, mas como conseguir ser aceitos 
como líderes e como prepararem-se para essa liderança.45 Entendemos 
porque Gramsci se preocupava tanto com a formação política, intelectual, 
com a superação da subalternidade. Ser “dirigente” passa por compreender a 
realidade na sua complexidade e contradição. Passa por compreender como  
funciona e por que o sistema capitalista é hegemônico e o que nos cabe nisso:

El capital es un proceso, no una cosa. Es un proceso de repro-
ducción de la vida Social a través de la producción de mercan-
cías, en el que todos los que vivimos en el mundo capitalista 
avanzado estamos envueltos. Sus pautas operativas internali-

45 Nas próprias palavras de Hobsbawm: “Hay obviamente dos aspectos: cómo conseguir el consentimiento, y si los 
revolucionarios están preparados para ejercer el liderazgo” (HOBSBWAM, 2011, p.332).
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zadas están destinadas a garantizar el dinamismo y el carác-
ter revolucionario de un modo de organización Social que, 
de manera incesante, transforma a la Sociedad en la que está 
siendo. El proceso enmascara y fetichiza, crece a través de la 
destrucción creativa, crea nuevas aspiraciones y necesidades, 
explota la capacidad de trabajo y el deseo humanos, transforma 
los espacios y acelera el ritmo de la vida. Produce problemas de 
hiper-acumulación para los cuales sólo hay un número limitado 
de soluciones posibles. (HARVEY, 1990, p. 375).

O esforço de superar a visão que está impregnada no senso comum, naturali-
zando valores e visões que se apóiam fundamentalmente em fragmentações e di-
visões, para dar lugar a um novo tipo de sociedade, só será possível com uma nova  
“cosmovisão”. E é por isso que Antonio Gramsci propõe a filosofia da práxis:

Una filosofía de la praxis no puede dejar de presentarse inicial-
mente con una actitud polémica y crítica, como superación del 
modo de pensar precedente y del pensamiento concreto existente 
(o del mundo cultural existente). Es decir, debe presentarse ante  
todo como crítica del “sentido común” (GRAMSCI, 1970, p.9).

Está, em parte, implícito neste conceito de práxis “que comprender el 
mundo y cambiarlo son una misma cosa” (HOBSBAWM, 2011, p.327). 

Há nas reflexões de Gramsci caminhos sugeridos por uma visão “inte-
gradora” que rompe com os extremos dicotômicos e “enxerga” por meio da 
relação dialética que se dá entre eles (teoria x prática; pensar x agir; sociedade 
política x sociedade civil; economia x política; intelectual x operário; estrutura 
x superestrutura). Por si só, esse “olhar” (essa práxis intelectual e orgânica do 
autor) sobre a realidade é contra-hegemônico, disputa hegemonia, pois rompe 
com a fragmentação (um dos alicerces do sistema capitalista) e, com ela, a 
cegueira da subalternidade.

“A hegemonia, tal como Gramsci a concebe, é uma relação educacional” 
e educação significa muito mais do que instrução escolar, a educação equivale, 
a operações fundamentais de hegemonia, que, segundo Buttigieg (2003, p.47), 
“são atividades e iniciativas de uma ampla rede de organizações culturais, mo-
vimentos políticos e instituições educacionais que difundem sua concepção do 
mundo e seus valores capilarmente pela sociedade”.

Partimos, pois, da convicção de que o conjunto das práticas sociais de um 
grupo, e neste caso inclui-se a OPAN, obedece a um determinado projeto de 
hegemonia, conscientemente ou não, ainda que, na práxis política e pedagógica 
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dos grupos que lutam por outra hegemonia, existam permanentes contradições. 
Entendemos que não há como não haver contradições na luta hegemônica, 
principalmente quando se parte da posição subalterna. Acondição de subalternos 
nos mantém, como dirá Gramsci, desagregados, “submetidos a leis próprias 
de necessidade, mais simples, mais limitadas e politicamente mais restritivas do 
que as leis de necessidade histórica que dirigem e condicionam as iniciativas 
das classes dominantes” (GRAMSCI, 2011, p.138).

Certamente, isso exige de nós a consciência de saber quem somos, o papel 
que ocupamos no emaranhado relacional e de disputa nesse bloco histórico, 
e exige de nós a pretensão de ser “dirigentes”, de querer olhar para as “leis de 
necessidade histórica” e não só mobilizar-nos pelas “leis próprias de necessida-
de”, enfim, exige uma atitude de permanente atenção crítica sobre nossas ações 
e reflexões, para desmascarar muitos de nossos consensos passivos que, como 
ratificará Modonesi, são “el piso firme de la experiência subalterna”:

En efecto, una frase puede ser considerada fundacional: “las 
clases subalternas sufren siempre la iniciativa de la clase do-
minante, aún cuando se rebelan”. Se asienta aquí el piso firme 
de la experiencia subalterna: la imposición no violenta y la asi-
milación de la subordinación, es decir, la internalización de los 
valores propuestos por los que dominan o conducen moral e 
intelectualmente el proceso.(MODONESI, 2010, p.33-34).

O Materialismo Histórico dialético, ou a Filosofia da Práxis abrem caminhos 
através do próprio “método” de conhecer a realidade. Porque “ele” nos obriga 
a deparar-nos com as contradições, que são as que nos podem fazer avançar:

El análisis de las contradicciones siempre se encuentra en el 
núcleo del pensamiento original. Pero también es evidente que 
la expresión de estas contradicciones en la forma de crisis obje-
tivas y materializadas desempeña un rol crucial en la ruptura del 
poderoso nexo «entre las estructuras subjetivas y las estructuras 
objetivas» y, por lo tanto, instaura loscimientos de una crítica 
que «lleva lo indiscutido a la discusión y lo no formulado a la 
formulación». (HARVEY, 1990, p. 377).

Se para Eduardo Galeano a Utopia, aquele horizonte inalcançável e sedutor, 
tem seu sentido em nos fazer caminhar, o descobrimento e análise das contradições 
é o que nos pode ajudar a achar as melhores trilhas. Porém, resta saber para onde 
queremos ir. As propostas formativas (o desenho de suas etapas, a escolha de con-
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teúdos, de metodologias, de tempos etc.) se constroem a partir de um projeto polí-
tico. Desenvolver processos que formem para a subalternidade e a manutenção do  
senso comum é muito diferente daqueles que se destinam a formar “dirigentes”.

O Projeto “Libertador”46 do 1º período

A OPAN, em seu primeiro momento, se propôs a lutar contra a subalterni-
dade indígena, para o qual se dispôs a entrar em um processo de superação da 
própria subalternidade. Esse processo levava implícita uma dinâmica de trazer 
à consciência e de forma crítica a realidade, para poder combater e superar as 
características principais da subalternidade: “pluralidad, disgregación, carácter 
episódico de su actuar, débil tendência hacia la unificación -a nível provisional” 
(MODONESI, 2010, p. 32).

Se “o processo de hegemonia passa particularmente pela elaboração de 
um projeto político-social e pedagógico de um determinado grupo social e/
ou sociedade” (EDILENE SILVA SANTOS; MARIA ELIZABETE COSTA 
de, 2011, p.197), podemos dizer que a OPAN tinha um projeto e disputava 
hegemonia. Como vimos Operação Anchieta (décadas de 1979 e 1980), surgiu 
da Igreja Católica numa vertente contestatória e disposta a construir outro pro-
jeto político-pedagógico. Motivada e incentivada pelo pensamento progressista 
dentro da própria Igreja, influenciada fundamentalmente pelo Vaticano II e as 
sucessivas Conferências Episcopais Latino americanas, Medellín47e Puebla,48 se 
abria caminho em meio ao conservadorismo eclesial e o autoritarismo político 
vigentes na América Latina. A Teologia da Libertação49 teve uma influência 
fundamental no projeto político dos movimentos sociais populares:

La teología de la Liberación implicó una revisión en, por lo me-
nos, tres instancias: a) la interpretación de la fe cristiana bajo el 
prisma de la lucha y la esperanza de cambio de los pobres; b) un 

46  Referimo-nos a “Libertador” porque o projeto estava fortemente alavancado na Teologia da Libertação e os 
valores que se pregavam através dela, pela Pedagogia da Libertação em um momento histórico de luta contra a 
Ditadura. A busca estava dada visando à ruptura da relação opressor-oprimido. 

47 A Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino americano realizou-se em Medellín, na Colômbia,no período 
de24 de agostoa6 de setembrode1968. A temática proposta foi “A Igreja na presente transformação da América 
Latina à luz do Concílio Vaticano II”.

48 A Terceira Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano realizou-se em Puebla de los Angeles no período 
de27 de janeiroa13 de fevereirode1979. Paulo VI convocou oficialmente a III Conferência no dia12 de dezembro-
de1977, sob o tema: “Evangelização no presente e no futuro da América Latina”.

49 A Teologia da libertação surgiu principalmente como uma reação moral à pobreza causada pela injustiça social 
naquela região. O termo foi cunhado em 1971, pelo padre peruano Gustavo Gutiérrez, que escreveu um dos livros 
mais famosos do movimento - A Teologia da Libertação.
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crítica sostenida a la sociedad y las instituciones que abonan el 
mantenimiento de un estado de injusticia; c) una reformulación 
de la acción pastoral y la actividad de la Iglesia desde una pers-
pectiva crítica y adoptando el punto de vista de los más pobres. 
(SADER; JINKINGS; NOBILE et al., 2006/9, p.1192).

Também a influência da Pedagogia do Oprimido e da Libertação50teve um 
papel importante na orientação das práticas político-pedagógicas dos primeiros 
indigenistas, pois se constituíram como caminhos metodológicos dentro de 
uma convergência filosófica, política e pedagógica que visava a transformação 
social através da libertação. Libertação que era um processo com vários mo-
mentos, sendo o primeiro e fundamental a aquisição da consciência do próprio 
oprimido-opressor que incorporamos, libertar-se seria superar essa dialética e se 
apropriar da própria história de forma consciente e crítica, sem ser oprimido e 
sem oprimir. Mas nos interessa matizar que esta “consciência de si” se nutre de 
uma dialética entre a dimensão individual e a coletiva. Eu me conheço, eu sou 
consciente, mas isso só acontece nas relações com os outros. Não é suficiente 
ter consciência (em termos idealistas), não é dessa consciência que falamos, 
porque essa nos estagna, deprime, ou nos torna cínicos. Falamos da consciência 
que nasce da luta concreta, no diálogo constante e contrastante da práxis po-
lítico-social. Essa consciência está ao serviço da transformação da realidade e 
por isso precisa reconhecer seu projeto hegemônico. “La conciencia de formar 
parte de una determinada fuerza hegemónica (es decir, la conciencia política) es 
la primera fase para una ulterior y progresiva autoconciencia, en la que la teoría 
y la práctica se unifican finalmente” (GRAMSCI, 1970, p.11).

As religiões e concretamente a Igreja Católica, como Gramsci (1970) analisa, 
possuíram sempre uma grande força que se sustentava na prioritária necessida-
de de preservar a união doutrinal na massa de fiéis. A Igreja desenvolveu seus 
mecanismos para impedir a desagregação interna trabalhando historicamente, “o 
espírito desse corpo”, o coletivo. No nosso sujeito/objeto de pesquisa, certamente 
esses elementos: Teologia (da libertação), política (socialista), pedagogia (da 
Libertação), a construção e coesão do coletivo juntamente com a “metodolo-
gia” da nova evangelização, a “encarnação”, foi o que constituiu um horizonte 
estruturante. A direção e guia dos primeiros indigenistas da OPAN e de sua 

50 O livro Pedagogia do Oprimido foi escrito em 1968, quando o autor encontrava-se exilado no Chile. Proibido 
no Brasil, somente foi publicado no país em 1974. A Pedagogia da Libertação faz parte dos postulados centrais 
de Paulo Freire, obra conhecida e pesquisada em diversas universidades ao redor do mundo. Esta pedagogia 
propõe uma educação crítica a serviço da transformação social.
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práxis política e social.51 A agregação estava dada porque existia essa conjun-
ção que unificava, através de um coletivo, que iria além de um somatório de 
indivíduos com um objetivo comum, mas um coletivo com uma identidade de 
pertencimento de caráter comunitário ou “familiar.”52

Como vimos no Capítulo I, o engajamento radical nas aldeias junto à 
reflexão constante da prática e a “escuta” como atitude fundante do novo 
indigenista, constituiu uma práxis criadora,53 que deu origem ao que chamaria 
de indigenismo alternativo,por ser uma interlocução diferenciada, inexistente até o 
momento e que se contrapunha ao indigenismo oficial da época. Todas as con-
dições estavam dadas para abrir a possibilidade de uma nova práxis indigenista. 

Os indigenistas eram jovens leigos e voluntários, que vinham das pastorais 
da juventude e que assumiriam seu papel de novos missionários, engajados na 
luta a favor dos povos indígenas, com total convicção e dedicação. A OPAN 
não oferecia para os jovens um emprego ou ressarcimento econômico algum, 
oferecia um processo formativo político eminentemente pedagógico de de-
senvolvimento pessoal, através de novas experiências relacionais, por vezes 
radicais, de inserção em outras culturas, que adquiriam inicialmente, aos olhos 
desses jovens, um caráter romântico e aventureiro. Mas oferecia também uma 
luta, um projeto político e social, tendo a solidariedade/fraternidade com os 
povos indígenas no centro do mesmo. 

No processo relacional com os indígenas, com o entorno, com a Igreja e o 
Estado, os jovens alavancaram sua práxis social e política que se encarregou de 
desconstruir aspectos de um senso comum consolidado por décadas, através 
da constante autocrítica e enfrentamento das próprias contradições, na busca 
permanente de um novo fazer, mas sempre à luz da Teologia e Pedagogia da 
libertação. O sujeito/objeto tinha uma missão, tinha um projeto coletivo, tinha 
um horizonte filosófico, ideológico, pedagógico e político. Havia também um 

51 Apoiando-nos também no livro de Vásquez (2007, p.268), falamos de práxis social na medida “em que sua atividade 
toma por objeto não um indivíduo isolado, mas sim grupos ou classes sociais e inclusive a sociedade inteira.” 
Quando a práxis social “leva a transformar a organização e a direção da sociedade, ou a realizar certas mudanças 
mediante a atividade do Estado” estaremos falando de práxis política.

52 A Igreja Católica sempre trabalhou o coletivo como comunidade ou família (família cristã, católica, jesuítica etc.), 
pois sua força está em manter “esse corpo cristão” unido. Não se “expulsa um membro da família”. A OPAN 
incorporou uma identidade coletiva ao longo de muitos anos com essa característica familiar. Ser opanista ia muito 
além do trabalho, era praticamente pertencer a uma “família”. Isto teria consequências positivas e negativas para a 
organicidade e governança institucional que não temos como abordar neste trabalho.

53  Conceito desenvolvido por Adolfo Sanchez Vásquez (2007). Para Vásquez: O Homem não vive em um constante 
estado criador. Ele só cria por necessidade; isto é para adaptar-se a novas situações, ou satisfazer novas necessidades. Repete, portanto, 
enquanto não se vê obrigado a criar. Porém criar é para ele a primeira e mais vital necessidade humana[…] (VÁZQUEZ, 2007, 
p.267), por isso a práxis é essencialmente criadora ainda que ela transite entre a repetição e a criação.
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corpo de intelectuais orgânicos54(muitos da Igreja) que participaram na constru-
ção desse sujeito/objeto. Sendo este outro elemento basilar que lhe dava coe-
rência e unicidade. Mas falamos de intelectuais não mais pelo viés do paradigma 
tradicional, pois Gramsci (2010),quando analisa a conceituação dos intelectuais, 
constata um erro metodológico comum na caracterização dos mesmos:

Ter buscado este critério de distinção no que é intrínseco às ati-
vidades intelectuais, em vez de buscá-lo no conjunto do sistema 
de relações no qual estas atividades (e, portanto, os grupos que 
as personificam) se encontram no conjunto geral das relações 
sociais.(GRAMSCI, 2010, p.18).

Portanto, Gramsci (2010) rompe com essa dicotomia do intelectual x operá-
rio para afirmar que todos os homens são intelectuais, porque todos pensam 
e elaboram sua prática, todos são filósofos, porque todos têm uma visão de 
mundo, mas não todos desempenham essa função na sociedade, de forma 
coerente, especializada:

No hay organización sin intelectuales, es decir, sin organiza-
dores y dirigentes, o sea, sin que el aspecto teórico en el nexo 
teoría-práctica se distinga concretamente en un estrato de per-
sonas <especializadas> en la elaboración conceptual y filosófi-
ca. (GRAMSCI, 1970, p. 11).

Por isso ele fala de intelectuais especialistas e de graus diversos de atividade es-
pecificamente intelectual. Assim como para ele não há intelectual isolado, neutro, 
ou à margem dos processos históricos concretos. O intelectual orgânico está 
comprometido e ligado a um grupo e ao seu projeto hegemônico. “O modo de 
ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloqüência [...] mas numa in-
serção ativa na vida prática, como construtor, organizador, <persuasor> perma-
nente” (GRAMSCI, 2010, p. 53). Deste modo, entendemos com Gramsci (2012, 
p.15) que “Todo grupo social [...] cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, 
uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência  
da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e 
político”. Vemos isso também nos povos indígenas brasileiros que, como ex-
pressa Antonio Brand, possuem pelo menos dois tipos de intelectuais orgânicos: 

54 Recomendamos consultar o Caderno 12, Volume 2, dos Cadernos do Cárcere, de Antonio Gramsci, escrito em 
1932, no qual o autor se dedica à análise histórica, política e pedagógica dos intelectuais.
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Sábios indígenas, os maiores conhecedores dos saberes tradi-
cionais, que podem ou não ter passado por alguma academia e 
desempenham um papel fundamental na afirmação e produção 
desses saberes, da cultura e da identidade indígena [...]mas há 
hoje, também, outro tipo de intelectual, que transita perfeita-
mente nos espaços não indígenas e que, ao mesmo tempo em 
que manipula com habilidade os nossos referenciais teóricos, 
afirma, ainda, de forma cada vez mais clara seu pertencimento 
étnico. (BRAND, 2011, p.205-206).

De tal modo, a OPAN surge com uma camada intelectual que ajuda a 
organizar, formar, “pensar-fazer-pensar” a instituição e tem na edificação da 
proposta formativa o objetivo de formar outros intelectuais orgânicos (indige-
nistas e indígenas), pois a proposta formativa era condizente com a busca do 
fortalecimento de um tipo de sociedade onde todos deveriam ser dirigentes da 
própria vida (indígenas, indigenistas). Essa primeira camada intelectual fazia 
parte de um grupo muito maior, representado em grande medida pela Igreja 
Católica Progressista. A OPAN é consequência de uma práxis anterior de 
intelectuais orgânicos no seio da Igreja Católica. O projeto que deu a direção 
político-ideológica era anterior à OPAN, mas vai se recriar no cotidiano das 
aldeias e com a influência de novos intelectuais orgânicos que farão parte da 
Organização e não mais da Igreja Católica.

Os primeiros indigenistas tinham um caráter eminentemente educador, no 
sentido de que sua intervenção era fundamentalmente um diálogo, uma relação 
político-pedagógica que visava o reconhecimento do “outro”. Para que “o outro” 
também se reconhecesse e valorizasse na sua diferença e na sua igualdade em 
relação à sociedade envolvente. E se o sujeito/indigenista tinha uma missão 
amparada por esse horizonte maior (político-pedagógico-religioso), o coletivo 
não representava apenas, como já vimos, um grupo de trabalho, mas era uma 
aliança de caráter quase “familiar”, que se selava com “rituais”, dentre os quais 
o fundamental era ter passado pelo processo formativo (pré-seleção – cursos 
– estágios) e o momento da Assembleia Geral. Chamamos a atenção, pois, para 
essa função histórica que o Processo Formativo tinha, de incorporar o candi-
dato ou candidata, não só ao trabalho indigenista, mas à Instituição, ao corpo 
institucional, como membro efetivo, dando-lhe novos direitos e um sentimento 
de pertença, que vai além do trabalho concreto que pudesse desenvolver.

Existia também, nesse coletivo, um grau muito baixo de burocracia, de 
diferenciação de funções, de hierarquização. Um coletivo que, apesar de estar 
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atrelado à Igreja, o fazia a partir de um olhar leigo, nessa relação de forças que 
se estabeleceu com a Igreja Tradicional e o Estado Autoritário.  

Podemos constatar dessa forma que a Igreja progressista não foi só um 
“protetor” (em relação à segurança física dos indigenistas em plena ditadura), 
como não foi somente apoio financeiro para a OPAN. Ela foi o marco filo-
sófico e político do fazer indigenista dos primeiros anos, o que lhe permitiu 
enfrentar através do próprio senso crítico as inevitáveis contradições de quem 
ainda guardava, no seu âmago de “crenças”, um senso comum paternalista e 
preconceituoso:

El sentido común es un tipo de conocimiento social. Es aquél 
conjunto de creencias que organizan de modo predominante 
las relaciones intersubjetivas y/o las intervenciones cotidianas 
y que ya no son objeto de cuestionamientos por un tiempo. 
Producen certidumbre y, así, reproducen el orden social, lo le-
gitiman también. El sentido común también es una normativa 
que ordena el sentido de los hechos sociales. En este sentido, 
el sentido común es un compuesto de memoria y valoración. 
El sentido común contiene un tipo de memoria histórica y un 
modo de producir memoria histórica, es decir, de ordenar los 
hechos sociales e históricos de acuerdo a una estructura ideoló-
gicamente armada en el proceso de constitución de una cultura 
política como hegemónica. (TAPIA, 2007, p.89). 

Superar o senso comum implica, portanto, no abandono da certeza e da 
valorização da memória, da “tradição”. Algo que só podia ser empreendido com 
senso crítico e com uma práxis que ajuda a confrontar a memória histórica com 
a realidade concreta. Daí a importância, nesse “fazer” eminentemente relacional, 
da amizade, a cumplicidade, que levaram à aceitação e valoração mútua com 
povos indígenas que não se sabiam como seres de direitos, que se escondiam 
por trás de outras identidades, vítimas fáceis para serem exploradas como mãos 
de obra baratas ou escravas:

As elites políticas e econômicas que assumiram o poder no 
Brasil, após a independência – 200 anos antes –, orientaram 
e pautaram suas decisões com relação aos povos indígenas a 
partir da compreensão desses povos como “passageiros” ou 
“transitórios”, cujo destino era “se insumir” ou se integrar 
através da superação de sua identificação étnica, objetivando, 
intencionalmente, a construção de um “brasileiro genérico”.
(BRAND, 2011, p.201). 
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Povos que nem sequer conheciam a estrutura do Estado brasileiro, como 
apontou Krenak no Seminário de 30 anos da OPAN, em 1999, e que tiveram 
como referências quase únicas até esse momento o aparelho militar, as missões 
tradicionais da Igreja e as comunidades tradicionais com as que se misturavam. 
A autodeterminação ocupa o horizonte, entendendo-se que esta passava pela 
consciência e decisão de ter o direito de se autogovernar e de fazer as próprias 
escolhas, de ser dirigente de si mesmo como sujeito e como coletivo. Um cole-
tivo indígena que não era nada sem território e sem direitos reconhecidos nas 
leis brasileiras. Questões nas quais a OPAN se apoia nas primeiras décadas e 
podemos lembrar aqui: as auto demarcações que se realizaram e que não repre-
sentavam só a delimitação de um território, mas a compreensão de um direito à 
incorporação do mesmo; o entendimento do Estado brasileiro; a afirmação da 
autodeterminação através do direito concretizado e,portanto,o estabelecimento 
de um novo tipo de relações políticas com o Estado.

A premente necessidade detectada pelos indigenistas de estabelecer formas 
de salvaguardar os povos indígenas, somada não só ao profundo desconheci-
mento que se tinha deles, como também às dificuldades criadas pelas leis de 
exceção, durante o governo militar, levou a uma práxis localizada no coração 
da própria aldeia. Isto permitiu o conhecimento e a conscientização recíproca. 
Conceito orientado por Paulo Freire, como explica aqui Machado:

Para o supracitado autor [Paulo Freire] a “conscientização [...] 
é um processo humano que se instaura quando a consciência 
se torna reflexiva”. Entretanto, ele explica que, mais do que a 
tomada de consciência, resultante do simples fato do homem 
ter uma consciência reflexiva, é o aprofundamento da tomada 
de consciência que significa a ultrapassagem do que chama de 
forma cotidiana de abordagem do mundo –consciência comum 
nos termos de Vázquez (1977) ou ingênua nos moldes de Pin-
to (2003) – para uma forma crítica de abordagem do mundo, 
na qual se busca não apenas o desvelamento, mas, também, a 
transformação da realidade (MACHADO, 2011, p.186). 

Essa práxis local dos primeiros indigenistas orientada por permanentes 
análises de conjuntura política propiciaram a busca de transformações concretas 
que melhorassem a vida indígena nas aldeias (melhoras na saúde, na educação, 
na produção de alimentos, no direito territorial etc.). E, se por um lado, como 
vimos, a OPAN nunca esteve isenta de contradições (paternalismo, “aculturação 
humanista”),que faziam parte do processo de superação da relação anterior 
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estabelecida com os povos indígenas, por outro lado, existiram as condições 
necessárias para uma virada, para a adesão à crítica ao capitalismo, legitimada 
por todos os segmentos de resistência popular que lutavam contra a depen-
dência, imperialismo e “colonialismo” promovido pelos países do Norte e os 
organismos internacionais a serviço dos mesmos. 

O que nos interessa, portanto, é destacar quatro elementos interligados e da 
maior importância, como constatação da luta hegemônica alternativa que ocor-
reu nesse 1º período da OPAN (1969-1989). Primeiro, a existência de um projeto 
filosófico, político, pedagógico que dava sustentação à atividade intelectual e 
a práxis político-pedagógica no jogo de forças que estava posto no contexto 
indígena e que visava à superação da subalternidade. Segundo, a construção de 
um “corpo”, um coletivo “voluntário” (verdadeiramente sem ânimo de lucro), 
com uma identidade “familiar”, ou seja, “não passível de sofrer qualquer tipo 
de ruptura”. Terceiro, a existência de um grupo de intelectuais orgânicos im-
portante, que dá origem e orienta os passos da OPAN. E, finalmente, o caráter 
eminentemente “educador” dos primeiros indigenistas. 

O velho e o novo em disputa. Desagregação e resistência  
no 2º período

O que acontece no 2º período (1989-2009)? Na década de 1990 e, princi-
palmente, 2000, o Projeto original se fragiliza. A OPAN já carregava certa crise 
de identidade, pois, sem a Igreja,busca a si mesma como novo ator político e 
social. Entretanto, a década de mil novecentos e noventa traz de forma abrupta 
um conjunto de novos elementos políticos, econômicos e sociais no cenário, 
que exercerão sua influência sobre a conformação da nova identidade e práxis 
institucional. O capitalismo global com a hegemonia do pensamento único; a 
crise ecológica e a crise ambiental derivando na proposta de um “desenvolvi-
mento sustentável” contraditório e por vezes confuso; o novo Estado brasileiro 
(democrático representativo e participativo em vários níveis); o novo papel das 
ONGs no âmbito do Terceiro Setor; o fortalecimento da representação indígena 
e sua interlocução com as políticas públicas; o novo perfil profissionalizado e 
técnico do indigenista etc.

A OPAN vai viver um tensionamento permanente entre a resistência a mu-
danças no seu projeto original e as novas influências que chegam, provocando 
um aumento progressivo de desagregação interna. Sem dúvida, isso terá uma 
forte influência no processo formativo da Instituição. Constatamos uma crise 
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que vai se alastrar por duas décadas. Crise, porque “o velho vai morrendo” e 
o novo não termina de chegar e se consolidar. Esse tensionamento entre as 
diversas visões, sustentado ao longo de anos, se acirrará num grau suficiente 
para dificultar a relação dialética entre “o velho e o novo”, colocando-os num 
confronto radical e excludente, numa relação polarizada.

Nesse processo tenso, duas questões contribuíram para dificultar a reade-
quação orgânica do projeto político-pedagógico. A OPAN parece ter feito um 
movimento para dentro de si mesma, umbilical. Rompidas as conexões que 
poderiam orientar sua busca (novos fóruns e movimentos sociais), terminou 
sendo “vítima” do seu próprio isolamento. Cria-se um cenário que fortalece 
a desagregação ou, dito de outra forma, a despolitização. Grande parte da 
reflexão e da prática, do aprendizado em si, fica atrelada às micropolíticas do 
corporativismo:

A dispersão, a falta de articulação com outros espaços que não 
os do próprio setor ou “tema”, o isolamento e a inorganicida-
de – coisas que muitos saúdam em nome da diferença ou da 
“tolerância” – só podem levar à conservação da sociedade exis-
tente. Os atuais pensadores da dominação deixam com prazer, 
às organizações das classes subalternas, o terreno da “pequena 
política”, no qual apenas se disputam questões “parciais e coti-
dianas”, para disfarçar assim a renúncia à “grande política”, que 
se abandona com exclusividade às classes dominantes. As or-
ganizações populares precisam reagir em face das fortes pres-
sões em favor de sua “domesticação”, de seu enquadramento 
nos limites de uma “governabilidade” entendida basicamente 
como um sistema em que as classes subalternas podem exercer 
sua liberdade de organização e mobilização, mas desde que se 
abstenham de tudo aquilo que possa perturbar as relações de 
poder existentes. (CAMPIONE, 2003, p.61). 

Esse mergulho na micro política corporativa não se esgotará até a década 
de 2010, com saída de alguns membros importantes (como a responsável da 
Seleção/formação); a existência de apenas um ou dois indigenistas “antigos” 
trabalhando nos quadros efetivos da ONG; o início de uma reestruturação 
institucional apoiada em grande medida por um parceiro/financiador em 2009; 
a chegada de novos membros e outras questões de contexto como a nova crise 
do capitalismo a partir de 2008; os levantes mundiais (árabes, europeus, norte-
-americanos); a crise climática; o novo papel do Brasil no cenário continental e 
global; o governo Dilma e os projetos de desenvolvimento para o País; o acirra-
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mento contra os indígenas espelhado nas novas propostas legislativas (PEC215, 
etc.), requerendo a urgência de novas respostas no universo indigenista.

Nesse 2º período da OPAN, também vimos como as modificações da 
proposta formativa serão contínuas e de amplo espectro: encurtamento de 
tempos de estudo, e do processo seletivo; aproximação oficial com a academia; 
busca de perfis mais técnicos; tendência ao pragmatismo etc. A proposta vai se 
acomodando, tentando adaptar-se aos novos tempos, porém, cabe perguntar: 
como essas mudanças influenciaram o atual Projeto Político Institucional? Qual 
a revisão feita do Projeto Filosófico, Político, Pedagógico Institucional para 
orientar essas mudanças? 

Esse tipo de reflexão nos parece ter sido realizado na Instituição de forma 
muito tímida, ou fragmentada até 2009, dando maior prioridade às demandas 
práticas do cotidiano. Também parece existir uma diminuição de intelectuais 
orgânicos, que ajudem a pensar e refletir a práxis institucional nessa outra 
dimensão maior. Podemos nos perguntar como a Operação Amazônia Nativa 
renovou até hoje essa camada intelectual? Quem são hoje os intelectuais orgâ-
nicos? Como o processo formativo foi constituindo e nutrindo novas camadas 
de intelectuais orgânicos? Quem e o quê influenciam hoje a práxis intelectual 
dentro da Organização, nesse novo contexto dito “pós-moderno” (desagregador, 
fragmentado, individualista, plural etc.) e de capitalismo hegemônico? 

Como vimos, o início da democratização do país e os processos da Cons-
tituinte de 1988 abriram uma expectativa fantástica para o reconhecimento de 
direitos indígenas. Sem dúvida, houve grandes avanços nas políticas públicas, 
sejam elas na área de saúde, educação ou na questão fundiária. Também se 
sucederam fortes acontecimentos que tiveram uma influência decisiva, como 
a queda do muro de Berlim e a consequente recessão da esquerda mundial; a 
aparição em cena da dimensão ambiental, que cobra um protagonismo ímpar, 
principalmente a partir do ECO 92; e o “desenvolvimento sustentável” como 
pauta de todos os fóruns, a partir desse momento. 

Destacamos também o despertar dos movimentos indígenas brasileiros, que 
foram ganhando protagonismo na interlocução com a sociedade envolvente, 
e a consolidação de um Terceiro setor, ponte entre o Estado e o mercado, que 
promoveu a abertura de novos tipos de parcerias visando complementar as 
ações do Estado, evidenciando a separação e fragmentação que se instaurou 
entre o universo político (Estado); econômico (Setor privado) e social (3º setor). 

A OPAN se pensou sempre a partir da ótica do trabalho local, como vimos 
com o tema da economia indígena e as tentativas de refletir sobre o tema, levando 
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em conta o tipo de relações que se promovem dentro do mercado capitalista, 
com o estado liberal e com as empresas. Esses assuntos, de extremo interesse, 
apesar de permanentemente pautados, não conseguiam aprofundamentos mais 
qualificados frente à nova etapa de hegemonia capitalista globalizada, nem 
posicionamentos institucionais unitários.55

Esse novo papel das ONGs inaugurado pelo governo de Fernando Henrique 
Cardoso, na proposta neoliberal, foi incorporado pela OPAN em grande medi-
da, uma OPAN que estava em plena transição, entre “Anchieta” e “Amazônia 
Nativa”. A Organização continuará sua trajetória, no caminho da profissionali-
zação, ajustando periodicamente a proposta formativa às novas demandas dos 
“Projetos de Trabalho” e do novo perfil de candidatos e candidatas. A OPAN 
terminará assumindo uma política pública ao longo de uma década, com claros 
resultados positivos, mas com importantes contradições principalmente no cam-
po identitário. Entendemos que o fato de ter tido a responsabilidade de fazer 
a gestão da saúde indígena, ou seja, do atendimento básico de saúde no Pólo 
Brasnorte, certamente reconfigurou as relações da Instituição com o Estado 
e com os povos indígenas e influenciou de maneira evidente a organicidade (e 
autonomia?) da OPAN. 

Nessa década de 2000, a OPAN também estaria ausente de alguns fóruns, 
novos e de caráter global na disputa hegemônica, que aconteceram no Brasil e 
que se constituíram como espaço privilegiado de reflexões políticas, intercâm-
bios, troca de conhecimentos e articulações nacionais e internacionais. Como 
exemplo, estaria o movimento alterglobalizacão ou Movimento de movimentos 
que mostrou a sua força no Brasil através do primeiro Fórum Social Mundial 
(2001, Porto Alegre, RS),no qual foi cunhada a expressão “Outro mundo é 
possível”, como slogan de resistência e contraposição ao pensamento único e 
sua pregação da inevitabilidade capitalista.

Apesar de a prática ter sido eminentemente local no 1º período, orientava-
-a uma reflexão (filosófica/religiosa) nacional e regional, até porque o número 
de regiões e povos com os quais se trabalhava era grande. Porém, apesar da 
exacerbação da globalização das últimas duas décadas e coincidindo com uma 
diminuição da área geográfica de trabalho da instituição (que se limita a alguns 
povos em dois Estados),parece ter-se fragilizado, no 2º período, o desenvolvi-
mento de uma reflexão coletiva de maior abrangência. Referimo-nos ao global, 

55 Interpretamos esse posicionamento unitário, não no sentido de “monocultura” ou homogeneização de ideias e práti-
cas, mas como a necessidade de posicionamentos claros que tragam coerência e fortaleçam uma proposta agrega-
dora no diálogo entre local-global.
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à consciência de como está operando a hegemonia do capitalismo no Brasil e no 
mundo; ao necessário processo de ir desentranhando os fios desse novelo entre 
global x regional x local, nas suas dimensões filosóficas, políticas e pedagógicas. 
Um desafio certamente difícil, porém, fundamental.

A partir da década de 2000 até a atualidade a questão do “desenvolvimento”, 
no sentido de crescimento econômico, produção, consumo e geração de renda, 
ganhará cada vez maior protagonismo nos investimentos públicos e privados e 
nas demandas indígenas. Este tipo de “desenvolvimento” também se impõe no 
Brasil, a partir da estabilização da economia, o aumento da renda per capita, o 
investimento em programas de aceleração do crescimento etc. trazendo novas 
propostas financiáveis (pelo governo, empresas privadas e organismos interna-
cionais) para as ONGs, como por exemplo, a construção de cadeias produtivas; 
o novo mercado para redução de emissões de carbono etc. Há que desmascarar 
possíveis movimentos que levam não mais à emancipação indígena, mas a uma 
nova forma de subalternidade imposta pelo mercado, com a roupagem do 
“desenvolvimento sustentável”.

Levando em conta os indicativos de estudo que Gramsci (2011) apresenta 
para a análise dos grupos subalternos:

A adesão ativa ou passiva às formações políticas dominantes, as 
tentativas de influir sobre os programas destas formações para 
impor reivindicações próprias e as consequências que tais ten-
tativas têm na determinação dos processos de decomposição 
e de renovação da nova formação. (GRAMSCI, 2011, p.140). 

Podemos nos perguntar qual é o grau hoje dessa adesão e se ela é ativa 
ou passiva. Porém, a OPAN parece resistir à total “adesão”, e o faz por pelo 
menos dois motivos: a vivência local com os povos indígenas, que a pautam e 
desafiam, e o compromisso e laço histórico preservado com esses povos, que 
lutam pela sua soberana existência. 

A OPAN sempre preservou diversidadede visões, ideias, princípios políticos 
e pedagógicos, alguns originais que se mantêm até hoje e outros novos, mas 
certamente os encontramos nesse trajeto histórico (2º período) desagregados. 
Aponta-se como um empecilho para a agregação a diminuição de espaço-tempo 
para despertar a consciência coletiva. Parece-nos fundamental realizar a análise 
do papel que nos cabe hoje como sociedade civil. Investigar a correlação de 
forças que se instaura nesse início do século XXI entre o Estado, os povos 
indígenas, as Igrejas, os financiadores e o mercado, ONGs e os movimentos 
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sociais, numa dinâmica que se componha e recomponha continuamente a partir 
do vivenciado no dia a dia. Não há filosofia e pensamento estruturante e cons-
ciente, sem partirmos da reflexão crítica sobre as práticas cotidianas.

Gramsci (1970, p.5) afirma: “criticar la propia concepción del mundo sig-
nifica, por consiguiente, hacerla unitaria y coherente, elevarla hasta el punto a 
que ha llegado el pensamiento mundial más avanzado”. Para isso, há de se estar 
disposto a receber a crítica e a promovê-la, de forma não superficial e imediatista. 
Há que se estar disposto a romper estagnações, a se reconhecer contraditório 
e, principalmente, a colocar-se horizonte. Isso significa reconhecer sua clara 
distinção em relação às correntes pós-modernas. 

Apesar de não haver um consenso entre os estudiosos a respei-
to dessa crise de paradigmas, percebe-se que a filosofia da prá-
xis (termo cunhado por Gramsci), ou materialismo histórico-
-dialético (paradigma marxista), é o principal alvo de críticas de 
correntes ditas pós-modernas. Críticas que oferecem um olhar 
reducionista da realidade, ao enfatizarem o efêmero, o indivi-
dual, o local, o cotidiano, a imediaticidade, o presenteísmo sem 
considerar noções como as de sociedade, comunidade, capi-
talismo, divisão social do trabalho, consciência coletiva, classe 
social, consciência de classe, nação e revolução. (MACHADO, 
2011, p.176).

Portanto, na direção da Filosofia da Práxis, desafios significativos se apre-
sentam hoje: buscar rotas de fuga para esse “olhar reducionista” e apenas prag-
mático das análises, intervenções e relações político-pedagógicas, que resistam 
criativamente à desagregação e à pluralidade fragmentada, como afirma Wood:

O sistema capitalista, sua unidade totalizadora, foi conceitual-
mente suprimido pelas concepções difusas de sociedade civil 
e pela submersão de classe em categorias abrangentes como 
“identidade” que desagregam o mundo social em realidades 
particulares e separadas. As relações sociais do capitalismo se 
dissolveram numa pluralidade fragmentada e desestruturada de 
identidades e diferenças. (WOOD, 2003, p.222).

Estamos vivendo “uma pluralidade de lutas particulares isoladas que termi-
nam na submissão ao capitalismo” (WOOD, 2003, p. 223) e isso só promove 
a manutenção da própria subalternidade, através de estágios elementares de 
consciência política coletiva, como o “econômico-corporativo”(GRAMSCI, 
2011), em que não sentimos a necessidade de uma unidade com um grupo 
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social mais amplo. O processo formativo político-pedagógico deve nos levar 
em direção a outro estágio mais elevado.

Aquele em que se adquire a consciência de que os próprios 
interesses corporativos, em seu desenvolvimento atual e futuro, 
superam o círculo corporativo, de grupo meramente econômi-
co, e podem e devem tornar-se os interesses de outros grupos 
subordinados. (GRAMSCI, 2011, p.41).

O processo de hegemonia passa particularmente pela elaboração de um 
projeto político-social e pedagógico de um determinado grupo social e/ou so-
ciedade (EDILENE SILVA SANTOS; MARIA ELIZABETE COSTA,2011, 
p.197). E esse é um dos principais alicerces de qualquer processo formativo 
que vise autonomia e emancipação social na luta hegemônica que está posta, 
e que não se limita aos povos indígenas, mas estende-se também à sociedade 
civil que representamos:

Em todos os casos, a teoria mostra sua autonomia com relação 
à prática, adianta-se a ela e acaba por influir na prática; e é pre-
cisamente sua capacidade de modelar idealmente um processo 
futuro que lhe permite ser um instrumento –às vezes decisivo 
– na práxis política ou social. (VÁZQUEZ, 2007, p.261).

Cabe perguntar: quais as teorias que hoje se adiantam e orientam a prática 
da OPAN?Sem fortalecer uma unidade orgânica se corre o perigo de deixar 
o campo aberto para relações político-pedagógicas que ora se afinam, ora se 
ignoram, ora se combatem, desde o pequeno, desde os egos umbilicais, e os ego-
ísmos individualistas. Corre-se o perigo também de tentar preencher a formação 
de quadros com propostas tecnicistas e fragmentadas, que não se sustentam 
a partir de um projeto político e social maior, mas que se atrelam a certo senso 
comum, ou seja, a crenças naturalizadas, que a atual hegemonia normalizou, 
como a crença de que “desenvolver-se passa por crescer economicamente, e 
de que este crescimento está atrelado ao aumento de produção e integração 
com o mercado capitalista”. 

No 2º período aquele “Projeto Libertador” dos inícios, que unificava, vai 
se desmanchando e, em alguma medida e reativamente, se ajustando às novas 
condições da realidade posta para o universo das ONGs brasileiras.

A polarização ocorrida na OPAN, sobre o indigenista genérico e o especialista, 
a interpretamos como a angústia de perder a perspectiva política maior do papel 
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indigenista, em prol de uma prática localista56(referimo-nos a uma prática cega 
para o mundo pelo seu atrelamento local; míope na sua reflexão política; 
personalista no modo de formular os problemas) excessivamente técnica e 
pragmática. Portanto, entendemos que talvez incorra em erro ter formulado 
a questão dessa forma, pois atrelou o problema ao tipo de profissional, como 
se ser especialista em alguma área concreta nos encurtasse inevitavelmente o 
“olhar”. Ao invés de levar a discussão ao campo do Projeto Filosófico-Político 
da OPAN, escondendo da visão a questão principal. 

O tema da “especialização” adotado para se confrontar a prática do profis-
sional e a do voluntário não nos parece um problema, a não ser quando esta se 
torna tecnicista, desagregada da consciência política. Ser um bom profissional, 
especialista em alguma área de trabalho é o que se pretende e não haveria por 
que reduzir o compromisso político, muito pelo contrário, fazê-lo mais forte 
e hábil ao serviço da luta hegemônica. A questão é que a “militância”, como 
compromisso político-social que é, sofreu um vácuo, o que a levou a se compro-
meter com níveis de interesses pequenos, individuais, no máximo corporativos.

De fato, como vimos, a questão da profissionalização era uma necessidade 
na OPAN como em outras ONGs, significando uma maior competência para 
o desenvolvimento dos trabalhos. Receber um salário e estabelecer uma relação 
trabalhista não implicaria em mudanças substanciais, se as relações não se tor-
nassem hierarquizadas ao ponto de “trabalhar para alguém” e não “trabalhar com 
alguém”, em prol de objetivos comuns. Portanto, a questão a analisar talvez seja o 
da especialização tecnicista, pois esta corre o risco de isolar-nos num fragmento 
da totalidade, perdendo, desta forma, a dimensão política maior, fundamental 
para dar sentido e orientação à intervenção específica. Parece-nos que o novo 
indigenista há de ser um profissional, especialista, com consciência política e 
comprometido com um projeto de sociedade. 

Ele precisa, por isso, fazer uma escolha consciente a favor de um projeto de 
sociedade e travar no seu “fazer local e especializado” uma luta hegemônica. Já 
Freire (1983) alertava sobre a especialização “despolitizada” do indivíduo, que se 
dá “se este olha e percebe a realidade enclausurada em departamentos estanques. 
Se não a vê e não a capta como uma totalidade, cujas partes se encontram em 
permanente interação” (FREIRE 1983, p. 21). Certamente é necessário superar 
polaridades (“conhecimento geral e específico, técnico e político, humanista e 

56  Termo que ressignificamos, apesar de existir a palavra localismo como sinônimo de bairrismo, regionalismo etc., 
aqui o usamos de forma pejorativa, como a exacerbação da práxis local em detrimento de uma reflexão política 
maior.
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técnico, teórico e prático”) na área formativa, como Frigotto (2010) aponta 
desde a perspectiva de “escola unitária”.57

Houve uma evidente influência tecnicista no 2º período da OPAN, como 
vários entrevistados manifestaram. O que queremos dizer com tecnicista? 
Apenas se ocupar no desenvolvimento de técnicas sem situá-las histórica e 
cientificamente, sem problematizá-las, sem politizá-las, sem dialogicizá-las.58 Mas, 
porque um profissional especialista e/ou técnico se aplicaria ao “fazer” tecni-
cista? E voltamos à questão que permeia toda a pesquisa:se não há consciência 
de um projeto político-pedagógico alternativo à hegemonia atual, a técnicaé 
início e fim, se esgota em si mesma.

Parece-nos importante também refletir sobre três questões que aparecem 
nesse 2º período: a primeira é entender que os novos candidatos, em sua maio-
ria, não nasceram antes dos anos oitenta e, certamente, as futuras gerações que 
chegarão nos próximos anos serão gerações da década de 1990 e 2000. Quais 
são os referenciais filosóficos, políticos e pedagógicos destas gerações? Qual o 
grau de politização e conhecimento histórico que possuem sobre as lutas dos 
movimentos sociais populares?Qual o senso comum que trazem em relação às 
lutas indígenas, ao desenvolvimento, à emancipação, autonomia indígena, ou 
ao papel das ONGs? Que formação demandarão?

Uma segunda questão refere-se às motivações acadêmicas, que, sem nunca 
ter deixado de existir, o certo é que se colocam hoje como parte das motivações 
prioritárias dos profissionais. A Instituição, como vimos, fez a tentativa de ofi-
cializar academicamente seu trabalho formativo, mas não deu conta de manter 
esse tipo de proposta. Resta saber como lidar com esses desejos e inquietações 
pessoais (fazer mestrado, doutorado, cursos de especialização etc.) para que 
contribuam com o projeto político da OPAN, para que contribuam com a luta 
indígena. O mundo indígena é uma porta de entrada para pesquisadores. Se 
este caráter pesquisador do indivíduo não está a serviço de um projeto maior, 
que é coletivo, o grande risco que desponta é “usar” o campo indigenista para 
a promoção individual, dentro de um projeto que não necessariamente visa 
à autodeterminação e emancipação indígena. Então, não podemos fugir das 
perguntas: Pesquisar/conhecer para quem e para que? Quais conhecimentos 

57 Gaudêncio Frigotto defende a escola unitária e politécnica como formação para a emancipação humana. Emba-
sando-se em Antonio Gramsci e outros, desenvolverá esta teoria no seu livro <Educação e a crise do capitalismo 
real>. “O caráter unitário diz respeito, também, à ruptura com toda a espécie de dualismo na organização do 
sistema educacional.” (FRIGOTTO, 2010, p.193).

58  O que queremos dizer com isso é que as técnicas deveriam ser colocadas em diálogo com outras formas de intervir 
no concreto a partir das culturas indígenas, o que implica dar-lhes a chance de sofrerem transformações.
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a OPAN precisa aprimorar? Porque, ao final, o objetivo da pesquisa não é só 
interpretar e/ou compreender o mundo, mas transformá-lo, e transformá-lo 
em função de uma proposta de hegemonia.

Por último, uma terceira questão que nos parece importante é a proemi-
nência das ciências naturais (biologia, engenharia florestal, agronomia, ecolo-
gia) sobre as ciências humanas (ciências sociais, antropologia, pedagogia), que 
outrora foram o carro-chefe da Instituição. O que não poderia significar a total 
supremacia de umas sobre outras, pois não há como realizar uma interlocução 
qualificada sem a integração de saberes. Portanto, falamos do desafio imprete-
rível que representa reconstruir e fortalecer o diálogo entre essas áreas do saber 
e delas com os saberes tradicionais indígenas. Essa predominância atual das 
ciências naturais está coerente com as novas demandas pautadas globalmente 
(meio ambiente, produção e desenvolvimento sustentável para os territórios 
indígenas etc.). Outro desafio é levantar as dificuldades existentes hoje para o 
diálogo entre essas áreas da ciência ocidental e os saberes indígenas.

Portanto, o novo sujeito, indigenista profissional e especializado, poderá 
ser político, poderá ser pedagógico na sua interlocução, se orientado por um 
horizonte filosófico e político abrangente, e, principalmente, desenvolver habi-
lidades, para a relação e trabalhos coletivos, para interligar as coisas e quebrar a 
cultura da fragmentação que foi incorporada. Parecem ser essas as dimensões 
fundamentais que não deveriam se perder, se queremos nos contrapor à he-
gemonia atual:

Quase sempre, técnicos de boa vontade, embora ingênuos, 
deixam-se levar pela tentação tecnicista (mitificação da técnica) 
e, em nome do que chama “necessidade de não perder tempo”, 
tentam, verticalmente, substituir os procedimentos empíricos 
do povo (camponeses, por exemplo) por sua técnica. (FREI-
RE, 1983, p.23).

Então, teremos profissionais especialistas a estabelecerem um diálogo entre 
seu conhecimento e o conhecimento indígena nas diversas áreas de intervenção, 
esclarecendo seu papel nesse entrelaçamento de forças que se confrontam. 
Porém, o ato de conhecer é um trabalho que demanda tempo e organização: 

Conocer es un acto organizativo como composición de con-
ceptos pero también como organización de la autorreferência 
intelectual, que implica pertenecer a una realidad no por haber 
nacido en un determinado territorio sino por la apropiación in-
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telectual y sentimental de ella. Uno se apropia intelectualmente 
de la realidad cuando puede ofrecer al nosotros una composici-
ón de ideas que sea alternativa de inteligibilidad y una organiza-
ción coherente de la conciencia, pero también ofrecerse a uno 
mismo una dirección para la acción en esa realidad, a través de 
ello.(TAPIA, 2002, p.355).

O ideia de que os novos profissionais cheguem com uma ampla armação 
de conhecimentos científicos e técnicos parece-nos desejável e positivo, mas 
deve-se garantir um percurso para construir novos conhecimentos a partir do 
diálogo entre culturas (que passa pela “apropiación intelectual y sentimental”), 
reconhecendo que “o outro” também possui um conhecimento. Porém, não 
é só reconhecer o saber do outro, se trata de valorizá-lo ao ponto de não 
continuar classificando-o como um conhecimento subalterno à hegemônica 
ciência ocidental que nós representamos, o que exige empoderá-lo, ao ponto 
de colocar-nos num nível do diálogo que gere novos conhecimentos, é o nível 
da “igualdade na diversidade”. Igualdade na diferença, como afirma Santos 
(2009). “La interculturalidad tiene esta característica que no es simplemente 
cultural, sino también política y, además, presupone una cultura común. No 
hay interculturalidad si no hay una cultura común, en la cultura compartida” 
(SANTOS, 2009, p.202).

Se o indigenismo tem como uma de suas características essenciais a com-
petência para realizar uma interlocução político-pedagógica qualificada com os 
povos indígenas, o diálogo permanente dos conhecimentos nas áreas das ciências 
humanas e as ciências naturais dentro da instituição e desta com os saberes tra-
dicionais são fundamentais para a construção de novos conhecimentos. E está 
aí o âmago da questão: o indigenista deve ser um pesquisador por excelência, 
deve estar à busca de novos conhecimentos, conhecimentos, porém, interligados, 
por isso, construídos organicamente e que vislumbram um modelo hegemônico.
Portanto há de se deparar com a questão do papel do indigenista nessa relação. Se 
o sujeito/objeto da intervenção indigenista é o povo indígena e sua autonomia, 
deve-se avaliar se as relações e ações que desenvolvemos com o sujeito/objeto 
são emancipatórias, ou seja, se promovem a pretendida autonomia. Porém, isso 
exige ter clareza sobre o que seja essa emancipação e autonomia. 

Assim nos parece que há que refletir também sobre quem é o indígena: o 
“amigo”, o oprimido; o subalterno; o marginalizado; o beneficiário; o público 
alvo; o aliado para a construção de outro mundo possível? Cada um desses 
posicionamentos traz consigo uma relação simbólica, política, dialética e direta 
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com o que é o indigenista e vice-versa. Qualquer processo formativo e de sele-
ção de pessoas terá que ser pensado e redesenhado em função de uma análise 
histórica e crítica desse trajeto indigenista e dos papéis que adotamos em prol 
de um determinado projeto social. 

A lógica de projetos59se evidencia quando se concentram os esforços na 
elaboração de atividades/resultados pontuais, em curtos períodos de tempo e 
mobilizam-se recursos econômicos e humanos especializados para o desenvol-
vimento das mesmas. E quando a elaboração e desenvolvimento desses projetos 
se fazem atrelados apenas a uma parte da realidade, levando a que as partes/pro-
jetos terminem por tomar conta do universo de atuação, se constituindo como 
pequenos horizontes isolados, esgotados em si mesmos, perdendo a dimensão 
orgânica das intervenções. Desta forma, o Projeto Institucional termina sendo 
um somatório de partes, sem alinhavo nem organicidade coletiva e coerente. 
A relação dialética entre as partes (projetos), o “todo” (projeto institucional) e 
o “Todo” (modelo de país, por exemplo) fica desta forma comprometida, pois 
“os todos” ficam submetidos às partes e desarticulados. 

Certamente, como já falamos anteriormente,a questão do espaço-tempo é 
um dos grandes dilemas a serem considerados nesse contexto, que mereceria ou-
tras reflexões, a partir, por exemplo, de abordagens como a de Harvey(1990),60o 
qual parte da hipótese de que, para as economias monetárias de forma geral e no 
capitalismo em particular, o controle do espaço-tempo é um elemento essencial 
do controle social; ou de Hall(2006),61que enfatiza a tensão entre o “global” e 
o “local” na transformação das identidades e a necessidade, não de se pensar 
o global “substituindo” o local, porém a necessidade de se pensar uma nova 
articulação entre “o global” e “o local”. Mas aqui nos interessa destacar como 
o tempo imediato que vivenciamos hoje, além de encurtar os espaços nos quais 
atuamos (local, global), dificulta a pedagogia da reflexão nos parâmetros críticos 
que atravessaram o histórico institucional.

Na lógica de projetos, a realização das atividades e a conquista dos resultados de 
forma rápida e eficiente é a razão do financiamento. Esta dinâmica é totalmente 
coerente com o objetivo essencial do capitalista: aliar “o menor investimento 

59  Vou usar a expressão “lógica de projetos” (que alguns hoje denominam “cultura de projetos”) destacando dois as-
pectos: o olhar engavetado, fragmentado das intervenções, em contraposição a uma lógica estratégica institucional 
que se ampara em um projeto político maior; e a ciranda mecânica, acelerada e impensada de elaborar projetos, na 
qual algumas ONGs tem mergulhado, como forma de garantir sustentabilidade financeira.

60  Harvey desenvolve sua hipótese no livro “La condición de la posmodernidad”, investigación sobre los orígenes 
del cambio cultural. 1990 (ver referências)

61  Stuart Hall analisa a crise de identidade partindo da ideia de que as identidades modernas estariam sendo descen-
tradas, ou fragmentadas. De que estaria se perdendo o que se supõe era fixo e coerente em direção à incerteza.
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possível com o maior ganho possível”, ou seja, interessa investir em quem possa 
produzir mais, com menos recursos e resultados mais rápidos. A produção dos 
projetos está associada à realização das atividades e dos resultados alcançados. 
Mas, como cada vez se exigem maiores resultados, isto demanda maior nú-
mero de atividades, que, por sua vez, encurtam o tempo para reflexões sobre 
o processo. Ao capitalista interessa produzir o máximo de mercadorias que 
condensem o máximo de mais-valia. Para permanecer no “jogo”, esta regra é 
crucial (FRIGOTTO, 2010, p.68).

Dessa forma, muitos se vêem amarrados em transitar numa espiral progres-
sivamente cada vez mais veloz e estressante, que os esgota e desgasta, tanto no 
campo indigenista como indígena. Também o cenário da lógica de projetos deixa 
claro o tipo de trabalhador/a que precisa: um operário (empregado) executor 
nos parâmetros mecanicistas, que não carece “pensar”, mas “fazer acontecer”. 
A sustentabilidade e o desenvolvimento das ONGs passa por esse processo 
cíclico: elaboração, aprovação e implementação de projetos (curtos) e prestação 
de contas cada vez mais exigentes nos níveis administrativos /burocráticos, o que 
demanda, por sua vez, uma forte dedicação e esforços; portanto, tempo. Pouco 
se fala de alternativas para garantir a sustentabilidade legítima da sociedade civil 
organizada em outros parâmetros. A burocratização, inicialmente administra-
tiva, toma um vulto nas organizações que tende a se espalhar em direção às 
relações internas, sua organicidade, e tende mesmo a influenciar perigosamente 
as deliberações políticas.

Numa reflexão recente na OPAN, um grupo avaliava criticamente a impos-
sibilidade de comprar, para uma atividade coletiva numa aldeia, uma “galinha 
caipira” produzida pelos indígenas, porque estes não tinham como dar uma 
nota fiscal. A equipe era obrigada a comprar “frango da Sadia”62 (por exem-
plo), sendo que a atividade fazia parte de um trabalho de “desenvolvimento 
sustentável” local. Este exemplo ironicamente dramático denota uma gravidade 
no aspecto político-pedagógico, pois o “trabalho”,no universo de relações que 
se promovem, fica reduzido a uma prática incoerente meramente produtivista. 
Para o financiador, o que conta é “produzir” a atividade e ter como demonstrar 
legalmente o investimento do recurso. Não importa que comida se adquira para 
a atividade, o que importa é se a atividade acontece. Este exemplo também nos 
serve para evidenciar o engessamento e incoerência que um processo adminis-
trativo/burocrático pode representar quando quem pauta o processo é a “nota 

62 Empresa multinacional produtora de alimentos semi prontos e congelados.
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fiscal”. A questão é como fazer frente a esse tipo de situações, como incentivar, 
além da análise crítica, a busca de alternativas, rompendo com a passividade e 
a submissão que argumentam a “sem saída e a necessidade de se submeter”. 

Conclusões

A pesquisa mostrou indicativos de que a OPAN (até o ano de 2009) mudou 
as características principais que a originaram e parece ter ficado muito mais 
emparelhada ao projeto hegemônico capitalista do que a um projeto hegemôni-
co alternativo, mais por uma atitude de consenso passivo e/ou fragmentação 
interna, do que por uma escolha consciente. Em grande medida, entendemos 
que o vácuo gerado pela falta de uma proposta político-pedagógica unificada 
coletivamente foi determinante, por todos os motivos apontados: mudanças 
estruturais e conjunturais no mundo e no Brasil; crise de identidade com a 
separação da Igreja; tensionamento permanente desagregando e acirrando os 
embates nas duas últimas décadas, que termina por fortalecer a dinâmica das 
micropolíticas; redução do corpo intelectual orgânico; novos jovens chegan-
do nesse campo de tensionamento com outros referenciais e sem a “escola 
político-pedagógica dos anos setenta”; a busca de sustentabilidade financeira; 
fragilização do corpo/identidade OPAN; influência da lógica de projetos; redução 
do tempo de reflexão político-pedagógica; o atrelamento a um “fazer” localista; 
a crescente burocratização etc. Consequentemente, o processo formativo po-
lítico-pedagógico para esse novo indigenista, precisaria ser pensado tomando 
em conta as várias vertentes de um modelo hegemônico alternativo que deve 
ser contínua e coletivamente refletido. 

O desafio da sustentabilidade financeira, que pouco tratei aqui e que se-
ria extremamente interessante aprofundar, insere as ONGs, coloquialmente 
falando, no esforço permanente de “não vender a alma ao diabo”. Porém, e 
apesar dos cuidados, a dependência tende a aumentar, e a OPAN, como outras 
organizações, vive os perigos dessa crescente dependência como é a gradativa 
perda de autonomia política:

Neste sentido, dado a forte dependência das ONGs pelo finan-
ciamento estatal e/ou empresarial, poucas possibilidades estas 
organizações tem de se afastarem da funcionalidade com os 
interesses neoliberais. Tarefa fundamental é, então, reconstruir 
a forte relação existente até os anos 80 com os movimentos 
sociais, portadores dos interesses populares, e romper este vín-
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culo de dependência com o Estado e com o capital. (MON-
TAÑO, 2007, entrevista).

Queremos destacar também a importância de se preservarem mecanismos 
históricos institucionais de reavaliação dos conceitos que se manejam na OPAN. 
Podemos apresentar o exemplo da “autonomia indígena” que a Instituição traça 
no seu horizonte político e nos perguntar: O que é “autonomia indígena” hoje? 
Em relação a que e a quem (Estado, mercado, sociedade civil envolvente, terri-
tório, recursos naturais etc.)? Esse conceito questiona a atual relação dos povos 
indígenas e indigenistas com o Estado, com o mercado, com as organizações 
sociais, etc.? É possível ter “autonomia” dentro do capitalismo? Podemos falar 
em graus de “autonomia”? Como dialoga esse objetivo institucional com a 
interdependência que os povos indígenas têm com a sociedade envolvente? O 
que os povos indígenas entendem por autonomia? O que eles querem? Que grau 
de “autonomia” é gerado nos projetos que se desenvolvem? É uma “autono-
mia” que deveria promover outro modelo de sociedade, ou seja, outro tipo de 
relações políticas, econômicas, pedagógicas? Quais? Qual o processo histórico 
dessa concepção na luta indígena? Como se relaciona essa “autonomia” com a 
atual política territorial e ambiental e com a atual política econômica?

Segundo Boaventura de Souza Santos, a gestão da nova territorialidade 
“tiene que ver con poder político y con poder económico, com acceso a recursos 
naturales”. O autor defende que, para se ter autonomia, é prerrogativa “tener un 
control sobre el acceso a los recursos que están en sus territórios”(SANTOS, 
2009, p.223).Se concordássemos com essa afirmação, caber-nos-ia perguntar 
que tipo de intervenção indigenista promoveria o controle indígena.

Analisar em profundidade as novas relações econômicas e de mercado 
que estão sendo desenhadas, assim como as novas relações “público/privado” 
e estratégias de apropriação dos territórios indígenas é premente e necessário. 
Também o é a obrigatoriedade de desenvolver um senso crítico aguçado para 
se perguntar permanentemente até que ponto nossa intervenção/interlocução 
contribui com uma nova subalternidade ou rompe com ela. Sabemos que, para 
o sistema capitalista, a inclusão das minorias (no sistema produtivo, mercan-
tilista e consumista, cultural) é interessante e conveniente. Porém, ainda que 
não tenhamos dúvida do uso da coerção, se assim for necessário, em caso de 
ameaça ao controle e expansão privada do capital, aprimoraram-se os meca-
nismos de controle e consenso passivo sem necessidade de usar a força. Dito 
de forma concreta, que um povo indígena queira manter sua cultura e tradição, 

132 



O Indigenismo Alternativo dos Anos 1970-2000  
Processos formativos na Operação Amazônia Nativa (OPAN)

seus espíritos e rituais, sua língua, não é problema na sociedade capitalista. Eles 
podem, inclusive, ser incorporados pelo mercado através de formas de produção 
“sustentáveis” e “alternativas”, que garantam a preservação de certas parcelas 
de biodiversidade, matérias-primas, o que também é de interesse geral. 

A hegemonia capitalista tem muitos mecanismos para incorporar as culturas 
indígenas fazendo que elas coexistam com determinados graus de “autonomia” 
que em nada atrapalham a dinâmica do sistema. Porém, há algumas questões que, 
sim, ferem o coração dessa hegemonia. Por exemplo, quando um povo indígena 
quer o direito de autogovernar-se e governar seus territórios, quando quer ter o 
direito de dizer não ao avanço de projetos “desenvolvimentistas”, às ordens do 
mercado de commodities, do mercado científico ou ambiental sobre “seus” territó-
rios. Por isso, destaquei a questão da terra como peça chave na luta hegemônica 
e constante no trabalho da OPAN ao longo de sua história. Porém, além de  
garantir as demarcações, e nisso a OPAN teve uma relevante contribuição 
histórica, hoje o desafio também está na gestão e governança desses territórios. 

A partir dos anos de 1990, com o apoio ambientalista à territorialidade in-
dígena, os índios brasileiros (cuja população, segundo o último censo63 de 2010, 
é de 817.963 indígenas, sendo que desse universo indígena, 315.180 moram em 
área urbana) tem conseguido resistir incrivelmente ao avanço feroz sobre seus 
territórios. Entretanto, não podemos desconsiderar que os povos indígenas são 
minorias face à demanda do mercado e da sociedade de consumo, da sociedade 
envolvente, que demanda no atual modelo hegemônico os recursos naturais que 
se encontram nesses territórios. 

Os atuais mecanismos de controle da hegemonia neoliberal passam também 
pelas novas relações que o Estado e o setor privado estão estabelecendo com 
os povos indígenas, através, por exemplo, do funcionalismo público (indígenas 
trabalhando em diversos órgãos públicos), das políticas públicas (saúde, educação 
etc.) e pela construção de propostas produtivas para a geração de renda, junto 
a propostas de mercado para a preservação ambiental. Hoje, o capital privado 
repassa como pagamento grandes quantias de dinheiro como medida compensa-
tória pelos “estragos” que diversos empreendimentos provocam nos territórios 
(centrais hidroelétricas, estradas, mineração etc.) e essa relação “compensatória” 
tem consequências que precisam ser examinadas em maior profundidade. Todas 
essas questões levantadas se entrelaçam na dinâmica de um bloco hegemôni-
co, ou seja, não há como separar, como apontamos no início do capítulo, as 

63  Dados do IBGE de2012-10-01. Pode se encontrar em: http://www.ibge.gov.br/indigenas/graficos.html.
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relações entre a estrutura e a superestrutura. Assim como não é possível para 
grande parte dos povos indígenas separar terra de saúde, educação, política, 
meio ambiente, cultura, economia, governança. Da mesma forma que “crises  
econômicas não podem ser separadas do resto do sistema” (MÉSZÁROS, 2011). 

Desde 2008, o boom de uma crise nomeada econômica, que muitos consi-
deram estrutural ou civilizatória desenha novos cenários:

A grave crise em curso de nossa época histórica é estrutural no 
sentido preciso de não poder ser superada nem mesmo com os 
muitos trilhões das operações de resgate dos Estados capitalis-
tas. Assim, a cada vez mais profunda crise estrutural do sistema 
combinada ao fracasso comprovado de medidas paliativas sob 
a forma de aventureirismo militar em escala inimaginável torna 
o perigo de autodestruição da humanidade ainda maior do que 
antes. (MÉSZÁROS, 2011, p. 137).

Ainda segundo Mészáros(2011), a única saída viável é construir uma so-
ciedade que rompa a lógica destrutiva do capital “baseada em um novo modo 
de produção e de vida que dê sentido à humanidade. Por isso, a questão do 
socialismo continua no horizonte do século XXI”. Também Santos (1995) 
aponta como a única saída o socialismo, defendendo uma democracia no sentido 
intercultural, e um Estado no sentido plurinacional. Fernández Buey (1991) 
lançou algumas ideias para um programa socialista ecologicamente fundamen-
tado, como a necessidade de elaborar detalhadamente uma ética da resistência 
contra a barbárie; a retificação do progressismo tecnológico, do produtivismo 
e da destruição da natureza. Enfim, grandes debates e numerosas alternativas 
estão no “jogo” do momento histórico que atualmente vivemos.

Quando Torres (2011) analisa as possibilidades de os “movimentos sociais 
se constituírem em condutores do processo de formação de dirigentes” e, desta 
forma, gerar condições de construir outra modelo social, nesse novo contexto 
onde se multiplicam as experiências alternativas, e a articulação em redes, con-
cordamos com ela que “a força atrativa que tem conseguido reunir grupos tão 
diversos ao debate e articulação de suas forças em prol de uma sociedade distinta 
é reveladora das potencialidades revolucionárias que vêm sendo acumuladas em 
todas as partes do mundo” (TORRES, 2001, p.102).

Há indicativos por todo lado de um movimento global que converge pro-
gressivamente no enfrentamento da atual hegemonia capitalista. E é por isso 
que acreditamos com Giovanni Alves (2012) que:
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Hoje, mais do que nunca, o método dialético tornou-se indis-
pensável no exercício da crítica social. Passa a ser imprescindí-
vel apreender, no movimento do real, a dialética candente entre 
subjetividade e objetividade, alcances e limites, contingência e 
necessidade, barbárie e civilização. (ALVES, 2012, p.37). 

Esperamos ter conseguido, através deste exercício dialético referenciado por 
categorias gramscianas, que consideramos atualíssimas e fundamentais, não dar 
respostas, pois estas, como falamos anteriormente, são uma construção coletiva, 
mas apontar caminhos que, à luz de uma maior compreensão do processo his-
tórico (político e pedagógico), neste caso da OPAN, possam ajudar a dar uma 
nova direção aos desenhos institucionais em prol desse outro mundo possível 
que está a caminho. Se Gramsci mostrava seu ódio aos indiferentes em início 
do século XX, neste início de século XXI, Hessel (2011)64 lembrava à juventude 
europeia que a indiferença é a pior das atitudes, e a indignação, o motivo da 
resistência. Resistência que há de se constituir em processo político-pedagógi-
co,proativo (crítico e criativo) sem medo de encarar as próprias contradições. 

64 Stéphane Hessel (nasceu em Berlim em 1917), diplomata colaborou com as Nações Unidas, e em 1948 fez parte 
da equipe que escreveu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi um forte defensor da causa Palestina. 
Em 2010, publicou na França um pequeno livro intitulado Indignez Vous!,que se tornou referência nas mobilizações 
europeias de 2011. Daí o nome “Movimento dos indignados” que a mídia adotou.
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