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Permeada por violências e massacres, a história dos povos indígenas por
muitos anos foi negligenciada pelo Estado e pelo restante da sociedade, assim como a luta
por seus direitos e a efetivação deles, tendo o seu reconhecimento legal com a
Constituição de 1988, resultando, assim, no aumento do número de pesquisas sobre o
tema. Entretanto, mesmo com a importância dada ao tema, os povos indígenas continuam
sofrendo com o racismo e as metáforas naturalizantes, como é destacado por Pacheco de
Oliveira(2014) ao destacar que os múltiplos modos de sociabilidade registrados na
história estão embasados em pensamentos marcados pela dominação, intolerância étnica
e racial os quais são transmitidos a gerações desde a colonização.
Desse modo, a idealização do projeto foi decorrente a preocupação acerca da
importância que os direitos dos povos indígenas vêm recebendo no Brasil, principalmente
durante a ditadura militar. Tendo em vista que esse período foi fortemente marcado por
violações de direitos humanos tanto de grupos indígenas como não indígenas, sendo que
os povos indígenas foram os mais afetados: mais de 8 mil vítimas de violência contra os
direitos humanos segundo o Relatório da Comissão da Verdade (Guimarães, 2015). Além
disso, o período é marcado pelo fim do Serviço de Proteção ao Índio (1910-1967) e o
início da Fundação Nacional do índio (1967) como resultado do apuramento das graves
violações cometidas pelo primeiro órgão apresentadas no Relatório Figueiredo.
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A partir desses pressupostos, este estudo visa compreender e denunciar as
violações sofridas pelos povos indígenas referentes ao seu modo de vida durante a
ditadura militar, tendo como foco analisar os depoimentos e provas, presentes no
Relatório Figueiredo, das graves violações sobre a educação indígena – sendo esta
compreendida em seu aspecto geral: ato de educar para viver em coletividade. Ademais,
pesquisa se deu por meio do levantamento bibliográfico referente ao contexto da ditadura
que se abateu sobre o Brasil, via o Golpe do 1° de abril, derrubando o então Presidente
João Goulart e suas consequências sobre os povos indígenas na Amazônia. Além disso, o
trabalho transcorreu a partir da etnografia do Relatório Figueiredo compreendendo os
cinco primeiros volumes produzidos, compreendendo 1.178 páginas, correspondendo aos
volumes: I, III, IV, V e VI. (Beltrão, 2016)
Entre os dados analisados foi possível verificar ações marcadas pelo racismo
interétnico, exercendo influência no modo como os indígenas eram incentivados a
“integrar” a sociedade. E políticas que buscavam tornar os indígenas trabalhadores
nacionais, afetando assim o modo de educar dos povos indígenas. Durante o
desenvolvimento da pesquisa foi possível verificar a omissão e/ ou violência direta do
Estado para com esses povos.
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