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Este minicurso tem como objetivo apresentar e levantar questões que 
atualmente se colocam no debate público acerca das políticas estatais de gestão 
e (des)proteção dos direitos indígenas, e da luta política dos movimentos e de 
lideranças indígenas contra os recentes ataques às políticas públicas 
conquistadas e estabilizadas através da Constituição de 1988. Em um primeiro 
movimento apresentaremos dados referentes à configuração atual da 
população, diversidade cultural e linguística e a base jurídica que sustenta o 
“direito à diferença” dos povos ameríndios que vivem no território brasileiro. Em 
seguida, a partir de bibliografia indicada, faremos uma reflexão sobre alguns 
recentes ataques do Estado brasileiro – em conluio com setores do capital – à 
diversidade de modos de vida dos povos indígenas no Brasil, ataques estes 
assentados em uma governamentalidade (Foucault) e em “tecnologias de 
violência” que muitos autores consideram ser de “longa duração” na história de 
nosso país. Na parte final do minicurso vamos refletir sobre as percepções de 
Viveiros de Castro e de Ailton Krenak de que os indígenas são “povos do futuro”, 
possíveis professores na construção de “outros mundos possíveis” em tempos 
de crise do capitalismo contemporâneo.  
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