
Entrevista com Orlando Villas Bôas Filho 
 
“O que se designou, sobretudo durante o regime militar, de integracionismo nada mais 

era do que uma visão etnocêntrica e pragmática que visava assimilar os povos 

indígenas à sociedade nacional sem se importar se isso acarretaria a perda da 

identidade cultural deles. (...) quando a Funai foi criada, em 1961, dois modelos de 

política indigenista se contrapunham no Brasil. O primeiro era o modelo protecionista 

sustentado pelos irmãos Villas Bôas e por personalidades como Darcy Ribeiro, Noel 

Nutels etc. O outro era o modelo integracionista que, defendido pelo regime militar, 

simplesmente subordinava a política indigenista ao programa desenvolvimentista. No 

modelo integracionista, os povos indígenas eram vistos como entes transitórios, o que 

tornava natural a pouca importância dada à sua identidade cultural. A Constituição 

Federal de 88 estabelece uma importante alteração nesse quadro. Ao determinar o 

reconhecimento à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 

direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

a Constituição institucionalizou certos princípios da política proposta pelos irmãos Villas 

Bôas, sobretudo o respeito à identidade cultural desses povos.” 

Disponível em: https://bit.ly/2BpbQ0f Acesso em: 18 de Outubro de 2018 às 21:00. 

 

Glossário: 

Integracionismo: “definido no Estatuto do Índio, com o objetivo principal de integrar 
todo e qualquer indígena à sociedade majoritária (...) ou seja, com o viés de conferir 
destinação útil ao índio mediante sua integração à cultura da sociedade envolvente.(...) “ 
Heemann, T. A. Por uma releitura do direito dos povos indígenas: Do integracionismo 
ao interculturalismo. Revista de Doutrina e Jurisprudência. 53. Brasília. p. 1-14 . 2017. 
Disponível em: https://bit.ly/2I7sJCt Acesso em: 11 de fevereiro de 2019. 
 
Desenvolvimentismo: “estratégia política de desenvolvimento (...) que visava acelerar o 
processo de industrialização e superar a condição de subdesenvolvimento do país. (...) 
O desenvolvimentismo trazia também uma concepção de grandeza nacional como 
destino. O Brasil, ao ultrapassar seu estágio de subdesenvolvimento, ocuparia uma 
posição de destaque no mundo, dada a sua riqueza natural, sua extensão territorial e o 
valor do seu povo.” Verbete CPDOC. Disponível em: https://bit.ly/2Gj6hV7 Acesso em: 11 
de fevereiro de 2019. 
 
Etnocêntrica:  “o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo 
fundamentada rigidamente nos valores e modelos de uma dada cultura; por ele, o 
indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura. Tal 
situação dá margem a vários equívocos, preconceitos e hierarquias, que levam o 
indivíduo a considerar sua cultura a melhor ou superior.” 
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SILVA, Kalima. V;  SILVA, Maciel H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: 
Contexto, 2005. P.127. 
 
pragmática: “teoria segundo a qual deve-se dar mais importância às consequências 
práticas de conceitos e conhecimentos do que a seus princípios ou pressupostos 
teóricos. Consideração das coisas de um ponto de vista prático.” Dicionário Michaellis 
https://bit.ly/2E3N3QS Acesso em: 11 de fevereiro de 2019. 
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