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Esta publicação foi selecionada entre os projetos que se inscreveram
no Programa Cultura e Pensamento – Seleção Pública e Distribuição
de Revistas Culturais. Foram escolhidos quatro projetos, e desta
forma contemplamos quatro revistas culturais bimestrais cujas
tiragens, somadas, chegam a 240 mil exemplares.
O objetivo desta iniciativa é estimular a criação de publicações
culturais permanentes, e de alcance nacional – não apenas em sua
distribuição, mas também em seu conteúdo.
Ao patrocinar este projeto, a Petrobras reafirma, uma vez mais, seu
profundo e sólido compromisso com as artes e a cultura em nosso
país – confirmando, ao mesmo tempo, seu decisivo papel de maior
patrocinadora cultural do Brasil.
Desde a sua criação, há pouco mais de meio século, a Petrobras
mantém uma trajetória de crescente importância para o país.
Foi decisiva no aprimoramento da nossa indústria pesada, no
desenvolvimento de tecnologia de ponta para prospecção, exploração
e produção de petróleo em águas ultraprofundas, no esforço para
alcançar a autossuficiência. Maior empresa brasileira e uma das
líderes no setor em todo o mundo, a cada passo dado, a cada desafio
superado, a Petrobras não fez mais do que reafirmar seu compromisso
primordial, que é o de contribuir para o desenvolvimento do Brasil.
Patrocinar as artes e a cultura, através de um programa sólido e
transparente, é parte desse compromisso.

Terra de direito
CULTURA E PENSAMENTO é um programa nacional de estímulo à

“Não é lícito ao Governo Federal mandar tropas para obrigar os selvagens

reflexão e à crítica cultural. Desde sua primeira edição em 2005, seleciona

a cederem seu território. Modifique o traçado da estrada de ferro de modo

e apoia projetos de debates presenciais e publicações. O objetivo do

a respeitar o território dos selvagens”, escreveu Raimundo Teixeira Mendes,

programa é dar suporte institucional e financeiro a iniciativas que

em 1908, em Ainda os Indígenas do Brazil e a Política Moderna. Naquele

fortaleçam a esfera pública e proponham questões e alternativas para

tempo, o filósofo e matemático positivista indicava o que, até hoje, o governo

as dinâmicas culturais do país.

teima em não fazer.

Em 2009, o Programa abriu a terceira edição dos editais para

Vinte e três anos depois de promulgada a Constituição de 1988, com uma

financiamento de debates e de periódicos impressos de alcance nacional.

legislação avançada que assegura os direitos dos povos indígenas, eles

Os editais são abertos a propostas de intelectuais, pensadores da cultura,

praticamente não saíram do papel. Segundo o texto constitucional, o Estado

artistas, instituições e grupos culturais, pesquisadores, organizações da

deveria regularizar todas as terras indígenas do país até 1993 – o que ainda

sociedade civil e outros agentes, visando à promoção do diálogo sobre

não aconteceu. E mesmo as áreas já homologadas e registradas têm sido

temas da agenda contemporânea.

alvo de constantes invasões e questionamentos judiciais, que ignoram
o direito de usufruto das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas.

O projeto de revistas do Programa Cultura e Pensamento busca ofertar
gratuitamente conteúdos de elevada qualidade a um público amplo e

Nesta edição de ÍNDIO tratamos de diferentes lutas ligadas à terra, a

diversificado de leitores, através de uma rede de circulação formada

exemplo da reportagem sobre os Xavante de Marãiwatséde. Expulsos

por 200 pontos de distribuição em todo território nacional, entre eles

de seu território nos anos 60, os índios conseguiram com que ele fosse

instituições culturais, universidades e pontos de cultura. Ao longo dos

homologado nos anos 90, mas ainda vivem uma situação tensa diante

24 meses o projeto prevê o lançamento de 20 títulos, cada um com 6

da permanência de fazendeiros e posseiros.

edições bimestrais, totalizando a circulação gratuita de 1.200.000
exemplares de revistas com discussões sobre arte e cultura, oriundas de

Outra prova de que não basta apenas demarcar a terra é a vulnerabilidade

diversos estados do país. A rede abrangerá mais de 200 colaboradores

dos grupos isolados do rio Envira, na área de fronteira entre Brasil e Peru.

editoriais de cinco regiões e 19 estados brasileiros.

Em agosto deste ano, narcotraficantes peruanos invadiram uma das frentes
de proteção da Funai na região e reacenderam a denúncia que o sertanista

A edição 2009-2010 do Edital de Revistas do PROGRAMA CULTURA

José Carlos Meirelles vem fazendo há pelo menos cinco anos: a presença de

E PENSAMENTO tem patrocínio da Petrobras e é realizada pela

invasores coloca em risco a sobrevivência dos índios isolados.

Associação dos Amigos da Casa de Rui Barbosa.
Falamos também sobre os Xukuru de Ororubá, do Nordeste, que buscam
Este projeto foi contemplado pela seleção pública de revistas culturais

a conquista do território e manutenção da sua cultura, e sobre o outro lado

do programa CULTURA E PENSAMENTO 2009/2010.

da política indigenista oficial, que torturou muitos índios no passado.
Boa leitura!
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isolados do envira

Pela sobrevivência dos isolados
Por Altino Machado
Nas áreas de fronteira, invasões e exploração ilegal de recursos naturais fazem da
vida dos índios isolados uma briga constante pela sobrevivência
Ainda hoje há um Brasil onde a vida corre longe da
insanidade dos carros, do conforto proporcionado
pela energia elétrica, inteiramente alheia ao desenvolvimento do país e a suas relações internacionais.
Um Brasil onde o que importa são as relações de parentesco e de troca com a natureza. Esse é o Brasil dos
isolados – grupos indígenas que vivem em situação de
isolamento voluntário e perambulam por territórios
demarcados ou não, tentando sobreviver a seu modo,
sem a interferência do “branco”. Existem 69 povos
nessa situação no país, quase todos localizados nos
estados que compõem a Amazônia Legal, e 61%
deles têm terra indígena demarcada ou em vias de
regularização. São áreas localizadas no noroeste de
Mato Grosso, em Rondônia, sul do Acre e sudoeste
do Amazonas. Os outros vivem em constante fuga,
por conta de invasões e exploração ilegal de madeira
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e minério. São também vulneráveis aos impactos
do avanço do agronegócio e das grandes obras de
infraestrutura apoiadas pelo governo nacional.
Há 24 anos, o Brasil mudou a forma de tratar esses
povos. Até então, o contato era a regra. Mas, a partir
de 1987, o não contato com a sociedade passou a ser
a premissa da proteção dos povos isolados e políticas
públicas começaram a ser pensadas e desenvolvidas
nesse sentido. “O sistema de proteção para índios isolados no Brasil foi criado no contexto da Constituinte.
Era o momento de se pensar formas de garantir direitos aos povos indígenas no Brasil, incluindo grupos
isolados que não queriam estabelecer contato. Hoje, o
trabalho é proteger o espaço e regularizar a terra para
que eles possam fazer sua reprodução física e cultural,
de acordo com o que determina a legislação”, explica o

A

fronteira entre Brasil e Peru é a região da Amazônia que

abriga a maior

população de indígenas em isolamento. Ao
longo da história, esses povos resistiram à violência das
frentes econômicas e processos de colonização da floresta.
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cabal. Estamos mais preocupados do que nunca. Esta
situação pode ser um dos maiores golpes já vistos no
trabalho de proteção dos índios isolados das últimas
décadas”, afirmou Carlos Travassos, da Coordenação
Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC)
da Funai, a jornais, após a invasão peruana.
Agentes da Polícia Federal foram enviados à região e
prenderam Joaquim Antonio Custódio Fadista, um
narcotraficante português condenado pela Justiça do
Maranhão, do Ceará e de Luxemburgo por tráfico de
drogas, e que estava escondido em território peruano.
A fronteira entre Brasil e Peru é a região da Amazônia
que abriga a maior população de indígenas em isolamento. Ao longo da história, esses povos resistiram
à violência das frentes econômicas e processos de
colonização da floresta. Vistos como obstáculo à exploração pelos seringalistas e caucheiros, esses povos
começaram a ser dizimados por meio das chamadas
“correrias”, as matanças organizadas. Os sobreviventes se refugiaram na mata e desde então evitam o
contato com a sociedade envolvente.

historiador e indigenista Elias Bigio, que chefiou a Coordenação Geral de Índios Isolados da Funai até 2010.
Ser “isolado” não significa que esses indígenas nunca
tiveram contato com a sociedade nacional, mas sim
que optaram pelo isolamento, muito provavelmente
após experiências traumáticas vividas no passado. O
fato de o Brasil respeitar essa decisão e consolidar uma
política pública de proteção para esses grupos tornou
o país protagonista na questão, na América do Sul.
Apesar disso, na prática, as coisas não andam tão
bem. No Acre, na fronteira com o Peru, os grupos isolados correm o risco de ser dizimados pela atuação de
madeireiros e narcotraficantes. Recentemente, quatro
funcionários e um sertanista da Frente de Proteção
Etnoambiental Envira, mantida pela Funai no igarapé
Xinane, foram cercados por paramilitares peruanos
armados. A base fica a cerca de 30 quilômetros da
fronteira com o Peru, às margens do rio Envira, em
região de selva densa onde vivem diferentes etnias de
índios isolados. Artur Meirelles, coordenador da Frente de Proteção, e mais dois mateiros encontraram vestígios da invasão: um acampamento no outro lado do
Xinane, com colchão, muitos sacos de açúcar e uma
mochila contendo cascas de cartuchos roubados da
base e um pedaço de flecha dos índios isolados.
“Os peruanos fizeram ‘correria’ de índios isolados,
como eu estava suspeitando. Temos agora uma prova
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“Desde 2006 temos alertado sobre a exploração
ilegal de madeira do outro lado da fronteira, em
reserva de isolados no Peru, mais exatamente na
Reserva Murunahua. Agora, além de madeireiros,
temos traficantes de drogas por aqui. E pelo andar da
carruagem, como se diz aqui pelas matas, parece que
estão botando roçados. Ou seja, não têm a mínima
intenção de ir embora, porque ninguém os perturba.
E são os índios isolados da região, verdadeiros donos
desse pedaço de Amazônia, que mais uma vez pagarão
o maior preço pela invasão de suas terras”, alerta o
sertanista José Carlos Meirelles, em uma mensagem
enviada via rádio em meados de agosto. Trabalhando
na região há mais de 20 anos, há tempos ele vem
denunciando as ações ilegais que, cometidas do lado
peruano, recaem em solo brasileiro.

Histórico de conflitos
Não é de agora que os grupos isolados que vivem no
Peru avançam em direção ao Acre. A migração forçada tem se dado por causa da invasão de madeireiros que exploram ilegalmente o mogno. A situação é
agravada pela completa omissão das autoridades indigenistas, ambientais e policiais peruanas. Embora
a atividade seja ilícita e considerada crime ambiental
pela legislação daquele país, as árvores de mogno são
derrubadas e transformadas em pranchas. A madeira vai para Puerto Esperanza, na Província do Purus,
ou segue pelos rios Juruá e Ucayali. Seja qual for a
rota, o destino é Pucallpa, capital do Departamento
do Ucayali, principal centro de beneficiamento e exportação de mogno da região.

Essa atuação ilegal em área de fronteira tem se
mostrado a principal ameaça aos povos isolados.
“Esses índios estão prioritariamente em regiões de
fronteira, onde a presença do Estado não é tão forte,
e essa acaba sendo sua maior vulnerabilidade”, destaca Bigio. “Uma ameaça da Petrobras, por exemplo,
você negocia. Mas ação de madeireiro, garimpeiro,
narcotraficante e missionário, gente que já está
ilegalmente dentro dessas terras, você faz o que?”,
indaga o antropólogo Gilberto Azanha, coordenador
do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), organização
não governamental que há 30 anos trabalha com a
questão indígena.
A pergunta segue sem resposta. Mas a questão preocupa o Grupo de Trabalho para a Proteção Transfronteiriça (GTT) da Serra do Divisor e Alto Juruá (Brasil e
Peru). Formado por lideranças dos povos Ashaninka,
Kaxinawá e Poyanawa que vivem em áreas situadas
na região fronteiriça do Acre e do Departamento
de Ucayali, o grupo de trabalho tem debatido arduamente as questões das invasões territoriais e das
ameaças aos grupos isolados. Os Ashaninka, por exemplo, denunciam há mais de 10 anos aos órgãos dos
governos federal e estadual a extração de madeira
por empresas peruanas ao longo da faixa de fronteira, incluindo o território brasileiro. Eles têm alertado
sobre as graves consequências ambientais, sociais e
culturais dessa exploração sobre as populações e territórios indígenas, principalmente na Terra Indígena
Kampa do rio Amônea e no Parque Nacional da Serra
do Divisor.
Apesar da proteção garantida pela legislação brasileira
e oferecida por ações da Coordenação Geral de Índios
Isolados da Funai, do lado peruano as regras (ou a falta delas) têm deixado a desejar. Nos últimos anos, o
governo do Peru outorgou extensas áreas de floresta a
empresas nacionais e multinacionais para a prospecção
e exploração de petróleo e gás – áreas frequentemente
sobrepostas a territórios indígenas, em reservas territoriais protegidas e destinadas aos isolados.

Em busca de direitos
Em dezembro de 2005, o governo peruano concedeu
um lote à Petrobras para exploração por um período
de 40 anos. A área incidia em territórios ashaninka,
no Alto rio Juruá, na Reserva Territorial Murunahua
(destinada à proteção dos povos indígenas Murunahua, Chitonaua e outros) e ainda fazia limites com
a Reserva Territorial Mashco-Piro e com o Parque Nacional Alto Purus. As comunidades indígenas repudiaram a decisão do governo do Peru e, em dezembro
de 2010, após intensa campanha internacional das
organizações de defesa dos indígenas, a Petrobras decidiu devolver a área.

Aos poucos, as lideranças indígenas, sobretudo as que
fazem parte do GTT, têm exigido do governo peruano
políticas efetivas de proteção dos direitos humanos
e dos territórios dos povos isolados que habitam as
Reservas Territoriais Murunahua e Mashco-Piro e o
Parque Nacional Alto Purus. Também exigem a interrupção das atividades das madeireiras ilegais e a
anulação de concessões petrolíferas e de mineração
sobrepostas à Reserva Territorial Isconahua.
Em agosto último, o novo governo peruano aprovou a
Lei de Direito a Consulta Prévia dos Povos Indígenas.
Para Alberto Pizango, dirigente da Associação Interétnica de Desenvolvimento da Floresta Peruana (Aidesep,
sigla em espanhol), trata-se de um “passo importante
para o reconhecimento dos saberes, condições, necessidades e proteção de que necessitam os povos indígenas, contra o atropelo do qual têm sido vítimas, durante séculos, pelo Estado peruano”. A associação reúne
mais de 1,5 mil comunidades indígenas amazônicas.
A lei estipula que os povos indígenas deverão dar seu
consentimento sobre decisões que atinjam diretamente seus interesses, como estabelece a Convenção 169,
da Organização Internacional do Trabalho.
À época da aprovação da lei, o relator especial das
Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas,
James Anaya, reconheceu o avanço do Peru em
relação ao respeito de suas comunidades tradicionais,
mas ressaltou que é preciso ser firme para que esses
direitos sejam de fato cumpridos.
As lideranças indígenas reunidas no Grupo de Trabalho para a Proteção Transfronteiriça querem que
políticas comuns sejam estabelecidas pelos governos
do Brasil e do Peru. São ações voltadas ao uso sustentável e à conservação do meio ambiente e da biodiversidade, à proteção de terras indígenas e unidades
de conservação e à garantia dos direitos humanos
dos povos indígenas e dos demais moradores dessa
região. As organizações de representação dos povos
indígenas reivindicam instâncias para a efetiva participação dos moradores de fronteira na definição e
execução das políticas públicas dos governos brasileiro e peruano. Querem a continuidade das operações
do governo federal (Exército, Polícia Federal, Ibama e
Funai) para fiscalização da fronteira com o Peru, no
Vale do Juruá, com o objetivo de combater invasões
promovidas por empresas madeireiras e a atuação de
traficantes em território brasileiro, no Parque Nacional
da Serra do Divisor e nas terras indígenas (Kampa do
rio Amônea, Nukini, Poyanawa, Jaminawa do igarapé
Preto e Mamoadate). Enquanto isso não acontece, resta torcer para que essas atividades ilegais não acabem
com os isolados dessa região. í
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opinião: isolados do envira

São muitos os desafios da política brasileira voltada aos povos
isolados. No Acre, o sertanista José Carlos Meirelles tem alertado para
as pressões que esses grupos sofrem com a retirada ilegal de madeira
do lado peruano da fronteira. Recentemente, conforme explica
a reportagem na pág. 8, o problema se agravou ainda mais com a
presença de narcotraficantes na área. O texto a seguir foi publicado
originalmente em 2006, no catálogo Seminários, da 27ª Bienal de São
Paulo. Cinco anos depois, continua atual.

Os índios isolados do Acre
e seus territórios
Por José Carlos Meirelles

Nas cabeceiras dos rios Acre, Iaco, Chandless, Purus,
Envira e Juruá, em terras firmes que nunca alagam
por causa da proximidade com a Cordilheira dos
Andes, antes da chegada do homem “branco” habitavam numerosos povos indígenas, em sua maioria
de etnias das famílias linguísticas pano e aruak. Os
índios, que não eram nômades, construíam suas
aldeias nas cabeceiras de pequenos igarapés, isentos
das nuvens de piuns, maruins, catuquis e carapanãs
que infestam as margens dos grandes rios. A morada
longe das águas grandes criou uma cultura de terra
firme – de caçadores que têm mais intimidade com
a mata, de povos que não usam canoas e cruzam os
rios apenas na época da seca, limitando sua ocupação
territorial na época das chuvas.
A fertilidade dessas terras propiciou aos povos
sedentários a possibilidade de desenvolver uma
agricultura muito rica e diversificada, composta de
banana, mandioca, amendoim, cará, inhame, várias
espécies de batata, milho, urucum. A caça farta o ano
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todo e o peixe na época da seca, aliados aos produtos
cultivados, proporcionaram a esses povos condições
de terem uma densidade populacional relativamente
alta e certa complexidade social.
A maioria desses índios utilizava o caucho, um
elastômero natural retirado da árvore de mesmo
nome, para produzir vários artefatos. A descoberta
dessa matéria-prima pelo homem “branco” modificou
radicalmente a vida desses índios. O caucho passou
a ser extraído de forma predatória. As árvores eram
derrubadas para serem sangradas. E, com esse
processo, o território de vários povos foi invadido. Os
exploradores utilizavam grupos indígenas contatados,
principalmente os Ashaninka, para expulsar e matar
todos os grupos que iam sendo encontrados pela
expansão da frente caucheira.
Durante nove anos de trabalho com o povo Yaminawa,
nas cabeceiras do rio Iaco, tive a oportunidade de
ouvir os relatos dos mais velhos, todos remanescentes

do tempo em que viviam sem contato com o homem
branco. Eles contavam como havia sido o encontro
com os caucheiros e o que isso representou em suas
vidas. Os Yaminawa viviam nas cabeceiras das bacias
do Juruá e Purus. O primeiro contato que tiveram
com um homem “branco” foi através de um rifle 44
Winchester, o famoso papo-amarelo, usado pelo 5º
Batalhão de Cavalaria do coronel Custer para matar
índios nos Estados Unidos. Testada e aprovada, a
arma mudou de mãos e passou a ser largamente
usada contra os índios da Amazônia Ocidental.
Uma quantidade incalculável de homens, mulheres
e crianças yaminawa foi massacrada pelos
caucheiros. Os índios, então, começaram a caçar
o homem “branco” para roubar os rifles 44 e poder
guerrear de igual para igual. Segundo contam,
quanto mais caucheiros matavam, mais apareciam,
como bandos de formigas. Com a população de
guerreiros reduzida, e pouca comida – pois não
havia tempo de cultivar os roçados –, correndo de
um lado para outro, sempre fugindo, os Yaminawa
resolveram se entregar, nas cabeceiras do rio Purus,

a um caucheiro peruano chamado Dodô Meireles.
O sarampo acabou matando mais que o rifle. E este
povo que antes podia ser contado aos milhares foi
reduzido a menos de 300 pessoas.
Por muitos anos, os Yaminawa trabalharam para
o caucheiro peruano, mas, cansados da exploração,
mudaram-se para o rio Iaco, onde foram novamente
vítimas, dessa vez em território brasileiro, no seringal
Petrópolis. Encurralados pelas duas frentes de expansão caucheira, os Yaminawa foram quase extintos.
Só uma pequena parte deste povo não se entregou
e talvez viva até hoje isolado, entre as cabeceiras do
Purus e Juruá, ocupando parte de seu antigo território,
na fronteira do Brasil com o Peru. Mas a regra nessa
região foi o contato forçado, dizimador de inúmeros
povos indígenas. Isso ocorreu com os Kaxinawá,
Madija (Kulina), Maxineri, Apurinã, Katukina, que
entraram em contato, e com muitos outros povos que
se extinguiram antes de entrar para nossa História.
Diante dessa realidade, como é então possível que
ainda hoje existam grupos isolados nessa região?
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Notas sobre a existência
A explicação é um conjunto de fatores que, raras vezes
na História, conspiraram a favor dos povos que conseguiram se isolar nas cabeceiras desses rios:
A exploração do caucho, por ser predatória, é itinerante e passageira. Esgotados os recursos naturais, ela
migra para outras áreas. Assim, os índios que conseguiram se esconder dos caucheiros voltaram a ocupar
seus antigos territórios após a migração da exploração
para outra área.

•

• Ao subir os rios, a empresa seringalista dizimava ou
estabelecia contato com os índios que encontrava. Na
época áurea da borracha, os índios eram mortos porque a atividade seringalista considerava-os desnecessários. Quando o preço da borracha caiu no mercado
internacional por causa da oferta da produção na Malásia, comandada pelos ingleses, os índios agriculto-

vendidos a grandes grupos agropecuários do sul do
país, e as áreas foram transformadas em fazendas.
Essas, no entanto, não deram certo e a guerra contra
os povos isolados terminou por pura falta de financiamento. Ninguém fornecia armas nem pagava para
matar índios. 		

Mudança de mentalidade
Os povos isolados, livres das matanças e ameaças,
aos poucos recompuseram suas populações e iniciaram a retomada de seus territórios tradicionais.
Mas encontraram outros índios, que usavam roupas,
espingardas e moravam em casas como os antigos
invasores “brancos”.
É o caso dos grupos indígenas já contatados dos
Kaxinawá do rio Jordão, dos Ashaninka e Kulina do

Se, por ventura, a exploração ilegal de madeira não se limitar ao
mogno, as invasões peruanas ao território brasileiro não pararem
e os governos do Brasil e do Peru não tomarem uma atitude para
coibir esses crimes, todo nosso esforço do lado de cá da fronteira
terá sido em vão. A grande mata sucumbirá e com ela a fauna, a
flora e os povos indígenas isolados desaparecerão de vez.

res passaram a ser possíveis abastecedores de cereais,
caça e peixe. Matá-los, nesse novo quadro, dava prejuízo. Graças à queda do preço da borracha no mercado
internacional, vários grupos indígenas da Amazônia
Ocidental sobreviveram.
• Nas cabeceiras dos rios, a seringueira tornava-se
escassa ou desaparecia. Os exploradores subiram até
onde existia a árvore, deixando um refúgio para os
povos isolados.
• Os últimos seringais das cabeceiras dos rios que faziam limite com os povos isolados mantinham sempre a seu serviço grupos de homens especializados em
matar os índios “brabos”, que, vez por outra, tentavam
retomar seus territórios. Eram as famosas “correrias”,
matanças sistemáticas, organizadas e financiadas
pela empresa seringalista. Depois da Segunda Guerra
Mundial, o preço da borracha caía ano após ano, até
que, entre as décadas de 60 e 70, os seringais foram
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rio Envira, dos Yaminawa e Maxineri do rio Iaco.
A proximidade e a disputa territorial iniciaram
uma nova fase de conflitos de índios versus índios,
principalmente nas cabeceiras dos rios Envira e
Tarauacá. De um lado, os isolados tentavam retomar
suas terras, do outro, os contatados achavam que
os “brabos” deviam ser amansados ou mortos,
reproduzindo assim o discurso de seus antigos patrões
seringalistas. Esses conflitos acirraram-se em 1986 e
1987, o que gerou uma demanda dos índios à Fundação
Nacional do Índio (Funai) para que fosse criada uma
frente de atração para “amansar” os “brabos” e pôr
fim aos conflitos.
Em 1988, a Funai criou o Departamento de Índios
Isolados, que traçou uma nova política para esses
povos. Atualmente, a política do órgão resume-se,
fundamentalmente, em proteger esses povos em
seus territórios, sem contatá-los. De acordo com
essa nova postura, foi criada a Frente de Atração Rio

Jordão, que depois passou a ser chamada de Frente
de Proteção Etnoambiental Rio Envira, para tentar
dar fim aos conflitos envolvendo povos isolados,
Kaxinawá, Kulina e Ashaninka. Os conflitos foram
resolvidos quando conseguimos fazer os Ashaninka,
Kulina e Kaxinawá entenderem que, assim como eles,
os parentes “brabos” também tinham direito às suas
terras e, principalmente, de continuarem “brabos”.
No entanto, o grande salto de qualidade no trabalho
de proteção aos índios isolados deu-se pelo fato de a
Funai poder demarcar terras para eles, sem contatálos. Nas cabeceiras dos rios Envira e Tarauacá existem
hoje três terras indígenas para povos isolados: Kampa
e Isolados do Envira; Alto Tarauacá e Riozinho do Alto
Envira. Essas três terras indígenas somam 636.384
hectares e nelas habitam três povos isolados distintos.
Dois povos sedentários e um nômade. Outras tantas
terras estão demarcadas pelo Brasil para povos
isolados. O objetivo do trabalho da Frente Envira é
preservar o território dos índios, mantendo-os livres
para decidir seu futuro e seu modo de vida.
Não foi nada fácil convencer o Estado brasileiro a admitir cidadãos que ele não pode controlar, principalmente cidadãos que não respeitam a fronteira internacional Brasil-Peru, vivendo lá e cá, sem dar satisfação a ninguém.
Do lado brasileiro, no Acre, praticamente toda a fronteira é constituída de áreas de preservação ambiental.
Se não são terras indígenas, são parques, áreas de conservação ou reservas extrativistas, proporcionando
aos índios, aos seringueiros, à floresta, à fauna e à
flora uma grande área contínua, com condições reais
de preservação etnoambiental.
Infelizmente, no início de 2006 a equipe da Frente
Envira começou a observar pranchas serradas de
mogno descendo o rio Envira nos repiquetes característicos da época chuvosa. Depois de um século, as
cabeceiras do rio voltam a ser exploradas ilegalmente
pelos peruanos para extração do mogno. Uma grande
enchente empurrou as pranchas estocadas na beira
do rio e dos igarapés, fazendo com que elas descessem
e entrassem em território brasileiro. Denunciamos
o fato à Funai, ao governo peruano e a organizações
internacionais. O fato é que a exploração ilegal de
madeira em grande escala está provocando a migração
forçada de grupos isolados para o território brasileiro
em busca de proteção, o que muito nos envaideceria
se não soubéssemos que essa migração poderá gerar
novos conflitos por essas bandas.
As aldeias dos povos isolados sedentários do lado brasileiro têm aumentado em tamanho e quantidade,
numa velocidade que só pode ser explicada por
migração de seus parentes do lado peruano. Uma

hipótese é que as disputas pelo território de caça
tenham se acirrado entre os índios isolados. As
consequências disso só os urubus podem contar; nós
apenas podemos supor.
Houve um diálogo entre Funai, instituições peruanas,
organizações não governamentais e antropólogos
preocupados com a questão. O foco da discussão era
manter a mesma política dos dois lados da fronteira,
mas esse debate extrapola as competências da
Funai, que deverá envolver o Ministério das Relações
Exteriores nas tratativas, já que o tema envolve uma
região de fronteira.
A grande área formada pelas cabeceiras de três dos
maiores tributários do rio Amazonas – Madeira,
Juruá e Purus em território peruano –, somada à
região de fronteira do estado do acre, é um complexo
de mais de dez milhões de hectares. Argumentos
para sua preservação não faltam. Ela abriga as
cabeceiras do Madeira, do Juruá e do Purus, além da
maior população de povos isolados do planeta. Seu
relevo acidentado, pela proximidade com os Andes,
cria um escoamento muito rápido das chuvas, os
chamados repiquetes, que são a subida de três a
quatro metros do nível dos rios em poucas horas.
O terreno acidentado é impróprio para agricultura.
Qualquer interferência nesse delicado ecossistema
terá conseqüências desastrosas.
Mais uma vez o homem “branco” se lança atabalhoadamente sobre a Amazônia, sem medir as consequências. A exploração do caucho passou. A da seringa
faliu. A da agropecuária não deu certo. Agora é a vez
do aguano, como é tratado o mogno pelos patrícios peruanos, das influências do narcotráfico e das invasões
de paramilitares do Peru às nossas bases no Acre.
Se, por ventura, a exploração ilegal de madeira não se
limitar ao mogno, as invasões peruanas ao território
brasileiro não pararem e os governos do Brasil e do
Peru não tomarem uma atitude para coibir esses
crimes, todo nosso esforço do lado de cá da fronteira
terá sido em vão. A grande mata sucumbirá e com
ela a fauna, a flora e os povos indígenas isolados
desaparecerão de vez. Então, nós, ditos civilizados,
teremos completado a nossa grande obra: o deserto. í

José Carlos Meirelles é sertanista. Entrou na Funai em 1971 e
há mais de 20 anos atua na proteção dos índios isolados na região
do Envira. Em 2010, pediu demissão do órgão indigenista e hoje
trabalha como consultor do Governo do Estado do Acre.
•
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“Quanto vale o homem?

entrevista: isolados do envira
Antenor Vaz

Menos, mais que o peso?
Hoje mais que ontem?
Vale menos, velho?
Vale menos morto?
Menos um que outro,
se o valor do homem

Fronteiras da autodeterminação
Por Júlia Magalhães

Perguntas não faltam diante da complexa relação de
um Estado-nação com índios que querem se manter
isolados. Que querem viver da forma como bem
entendem, longe das estradas, das máquinas e do
concreto. E que têm o direito de se autodeterminar.
Como tratar esses brasileiros que nem se sabem
brasileiros, e transitam entre fronteiras que não
existem na natureza? Por desafiar os avanços do
capital, índios isolados são vistos como um obstáculo.
Empreendimentos encontram na existência desses
grupos um estorvo para o avanço. O Estado teme não
ter o controle de seu território e ver o país invadido
por estrangeiros. Criminosos veem neles um inimigo
difícil de derrotar, afinal, como driblar aqueles que
mais conhecem a vida na mata?
Para refletir sobre essas questões, ÍNDIO ouviu
Antenor Vaz, físico, educador e sertanista que,
atualmente, coordena a área responsável pelos índios
recém-contatados da Funai. Antenor participou da
implementação da política para isolados na região
da Amazônia, o que possibilitou a demarcação do
primeiro território para uso exclusivo desses grupos:
a terra indígena Massaco, em Rondônia.
ÍNDIO: Qual é o maior desafio para a política de proteção aos índios isolados? É o contato eminente?
Antenor Vaz – Quando se fala de proteção de índios
isolados no Brasil, já há o pressuposto do não contato.
Afinal já são 23 anos de implementação de uma
política para garantir o isolamento voluntário de
grupos indígenas.
I: Mas as áreas onde vivem esses grupos estão cada
vez mais cercadas pela sociedade envolvente. Não é
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grande a possibilidade de contato?
Antenor Vaz – Isso preocupa, é claro. Mas acredito
que o desafio seja criar as condições necessárias para
que esses índios possam se autodeterminar. A grande
questão é como a sociedade e o Estado brasileiro vão
construir um projeto nacional que leve em consideração os grupos isolados, que têm demonstrado no dia a
dia que não querem estabelecer contato.
I: O que mudou desde a criação de uma política específica da Funai para povos isolados, em 1987?
Antenor Vaz – No fim da década de 80, o maior desafio
da Funai era controlar as frentes expansionistas
ilegais de madeireiros e garimpeiros. Mesmo com
falhas, o Estado conseguiu criar um aparato para
coibir um pouco esses avanços ilegais. Hoje, o maior
problema nessa questão dos isolados é o próprio
Estado desenvolvimentista, é o avanço do capital.
Os grandes empreendimentos são uma grande
ameaça, e não apenas para os isolados. Aliás, esse
avanço desenfreado do capital é um problema para
a humanidade. A Amazônia, ao longo do processo de
colonização do Brasil, ficou de certa forma preservada.
Atualmente quem está ocupando a Amazônia de forma
predatória são as próprias políticas de governo.
I: É possível conciliar o respeito à autodeterminação
dos isolados com o desenvolvimento econômico?
Antenor Vaz – Essa pergunta deveria ser feita de outra
maneira: é possível conciliar os direitos indígenas
com os direitos da sociedade brasileira? Para essa
pergunta, eu respondo que sim. O problema surge
quando os interesses de poucos se sobrepõem aos
direitos da sociedade e dos índios isolados. Os grandes
empreendimentos que estão sendo implantados na
Amazônia ,e também na América do Sul, não trazem

é medida de homem?”
(Carlos Drummond de Andrade – Especulações
em torno da palavra homem)

benefícios para a população e sim apenas para que
os poucos ricos enriqueçam mais. Belo Monte é
emblemático nesse sentido. A energia que será gerada
pela usina abastecerá o Sudeste do Brasil e não a região
Norte. São linhas de transmissão que cortam muitas
terras indígenas e levam à devastação. O que estão
fazendo na América do Sul é abrir um caminho para
escoar produção pelo Oceano Pacífico. Então, o maior
desafio hoje na América do Sul é exatamente esse
avanço desenfreado do capital, que tenta transformar
a região em uma grande fazenda para os países
desenvolvidos. A discussão sobre autonomia está
cada vez mais presente nos movimentos indígenas de
toda a América Latina.
I: E quando tratamos de índios isolados, como fica
esta questão?
Antenor Vaz – Não sou um acadêmico e não entendo
profundamente desses conceitos, mas vou me arriscar. Não existe povo nenhum autônomo, isso é uma
meta, uma utopia. Não é uma realidade. Os grupos
isolados, para que se autodeterminem – e aí há uma
diferença entre autodeterminação e autonomia –, há
necessidade de uma intervenção, por conta da vulnerabilidade deles. É preciso uma política de proteção.
I: Essa política é tutelar?
Antenor Vaz – Não. É uma política de direitos. É uma
tutela que não os considera incapazes de sobreviver.
Podemos considera-los vulneráveis, mas nunca incapazes. Existem muitos fatores que os colocam em
risco e que não dependem deles. Por exemplo, eles
não conseguem controlar o garimpo que contamina a
água do rio com mercúrio. Não conseguem controlar
a fabricação de armas pesadas nos EUA, que chega
para o traficante e é repassado ao madeireiro. Acho

que é preciso cuidado com isso. Os grupos isolados
não são autônomos, mas eles têm expressado o desejo
de se autodeterminarem, mesmo que isso os coloque
em uma situação de risco.
I: E como o Estado tem garantido a proteção desses
índios?
Antenor Vaz – O Estado é fundamental para que esses
grupos isolados e os considerados recém contatados
continuem se autodeterminando. Para isso, foi desenvolvido um sistema de proteção desses índios, tendo
como referencia seis princípios: o princípio da autodeterminação, de respeito às suas estratégias de sobrevivência física e cultural; o princípio do livre acesso,
locomoção e usufruto de seu território; o princípio
da saúde, de forma que os índios tenham condições
de viver de forma saudável; o da comunicação plena,
garantindo que eles tenham todas as condições de se
comunicar se assim desejarem; o princípio da alteridade, de reconhecer o outro como sujeito de direito; e
o princípio da precaução.
I: O que é o princípio da precaução?
Antenor Vaz – Por exemplo, se há dúvidas de que um
empreendimento possa ter impactos negativos sobre
comunidades indígenas, se não existe uma certeza
científica, então não faça esse empreendimento. Não
cabe a ninguém questionar a autodeterminação. Da
mesma forma que nenhum brasileiro aceita que o
destino da nação seja decidido por outros, por que a
gente teria o direito de determinar o destino de um
grupo indígena?
I: E como a Funai chegou a esses critérios?
Antenor Vaz – A terra indígena Massaco, em Rondônia,
foi o primeiro território demarcado exclusivamente
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entrevista: Antenor Vaz
para índios isolados. No Brasil, de forma geral, o
processo de regularização de terras indígenas já
é bastante complicado, porque fere interesses – e
não direitos! Em muitos momentos os interesses
econômicos suplantam os direitos dos índios. Essa é
uma briga constante aqui e no mundo inteiro. Mas é
preciso ter em mente que, quando discutimos políticas
indigenistas, temos que discutir direitos e não de
interesses. Isso posto, imagine o que era, no fim dos
anos 80, demarcar territórios para índios isolados.
Na época, a Funai já havia estabelecido os critérios
para a definição de terra indígena, e um deles era a
consulta à comunidade indígena. Como poderíamos
contemplar isso com relação aos povos isolados?
Durante muito tempo, o pensamento era: “Façamos
o contato para perguntar aos índios”. Mas todas as
evidências mostravam que esses grupos não que-

riam estabelecer contato. A Massaco foi a primeira
terra indígena demarcada, no Brasil, sem contemplar
a consulta à comunidade. O processo de localização
desses grupos, que pode levar de 3 a 5 anos, feito com
a análise de antropólogos, passou a ser compreendido
como consulta.
I: Mas a garantia da autodeterminação desses grupos
não se encerra na demarcação das terras, certo?
Antenor Vaz – O Estado tem que garantir que os
índios encontrem dentro desse espaço demarcado as
condições para a sua sobrevivência. Esse território
é suficiente? Hoje a população é uma, e amanhã?
No imaginário popular existe a ideia de que esses
índios não podem ficar sem contato a vida inteira.
Já ouvi de um Ministro de Estado de um país sulamericano que não era possível os índios não
quererem o “desenvolvimento”. Tem gente que não
concebe a existência de populações que não queiram
“o progresso e o desenvolvimento”. Uma visão maluca
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do que é desenvolvimento. Recentemente uma
equipe da Funai fez uma expedição para monitorar
a ocupação do território Massaco e constatou que os
índios continuam com a mesma atitude de colocar
estrepe no caminho para que as pessoas não passem
dali – pegam madeira, fazem uma ponta bem fina,
espetam no chão. Fura até bota.
A pergunta que nós temos feito é justamente em cima
da pergunta que você faz: será que nós estamos criando
as condições realmente necessárias para que esses
índios continuem se autodeterminando? Precisamos
saber se os impactos no entorno e na macrorregião
vão interferir no território de tal maneira que eles
não consigam sobreviver. Aí sim, esse pode ser um
fator que leve ao contato. Acaba-se com as antas,
com os porcos, com os jabutis e os índios ficam sem
condições básicas de sobrevivência. Resultado: sem

querer, mesmo que tenham um território, se o Estado
não olhar para a questão como um todo criam-se
condições para o contato. Mesmo que o Estado tenha
a política do não contato. Esse é um problema sério.
I: Existem outros desafios dessa mesma proporção?
Antenor Vaz – Já citei os problemas das explorações
ilegais e do avanço dos empreendimentos e do capital. Outra questão grave são as missões religiosas, que
estão em toda a América do Sul, de forma ordenada,
coordenada. Têm uma metodologia de chegar aos grupos isolados e recém-contatados. A última “inovação”
deles é capacitar índios contatados para que cheguem
nos grupos isolados.
I: A Funai tem alguma política consistente com relação às missões?
Antenor Vaz – Não. Já houve publicação de portarias
nesse sentido, mas sem efetividade. Falta um posicionamento claro do Estado brasileiro para criar

instrumentos concretos que regulamentem a presença de missionários em terras indígenas. As ações
desencadeadas pelo Ministério Público Federal têm
sido no sentido de permanecer a postura laica. A
posição de um grupo optar por uma determinada
seita deve caber a ele, e não ser influenciado pelo
proselitismo, que é o que tem feito a Jovens Com Uma
Missão (Jocum) e a Missão Novas Tribos do Brasil, que
atuam principalmente na Amazônia. Eles inclusive
foram expulsos da Venezuela e da Bolívia. E temos
informações frequentes de aeronaves de missionários
sobrevoando áreas de índios isolados.
I: Toda essa situação se complica ainda mais quando
tratamos de regiões de fronteira, não é?
Antenor Vaz – A primeira questão que se sobressai
nesse assunto é que as fronteiras são fruto dos
Estados modernos. Para os índios esses limites não
existem, o que não significa que eles não tenham
seus territórios. Os índios não são considerados pelas
políticas de Estado como entes que deveriam entrar
nas discussões dos processos de territorialidade.
Existem índios isolados e recém-contatados em áreas
por onde passam as fronteiras internacionais, e eles
transitam de um país para o outro. É complicado
porque a compreensão que esses grupos têm do
território não é a mesma dos Estados. Não existe
uma política bem definida sobre como os Estados se
relacionam com isso.
I: Existe uma preocupação da Funai em se estabelecer
algum tipo de diálogo com o Itamaraty, o Ministério
da Justiça e o Ministério da Defesa em busca de uma
solução para questões como essa?
Antenor Vaz – Sim, recentemente a Funai criou uma
assessoria internacional, vinculada à Presidencia do
órgão. Particularmente, tenho pesquisado iniciativas,
sejam elas do governo, da sociedade civil ou dos organismos internacionais, que discutam a questão dos
isolados em região de fronteira. Esse problema vem
sendo debatido na América Latina desde 1986 em encontros e assembleias. O Brasil é muito mais tardio
nesse assunto. O Estado brasileiro só considera uma
fronteira protegida se tiver um batalhão. É repressivo.
O índio não é visto como ativo na defesa, pelo contrário, é visto como problema.
I: Como se resolve a questão da segurança? Por exemplo, nas fronteiras do Brasil com a Colômbia e com o
Peru há presença forte do narcotráfico, que ameaça
essas comunidades isoladas. Existe uma proposta
para lidar com isso?
Antenor Vaz – Não de forma efetiva. O primeiro passo
para lidar com essa questão é tratar as comunidades
indígenas e ribeirinhas como agentes ativos de
proteção das fronteiras. Terra indígena em fronteira
não é problema, é solução! Porque o país passa a ter do
seu lado um grupo que efetivamente conhece a selva

e sabe como proteger aquele território. Se o Exército
entendesse dessa forma e convocasse os envolvidos,
começaríamos a trilhar um caminho diferente. Essa
concepção de proteção de fronteira só com pelotão, só
com repressão, é ultrapassada.
A segunda questão relacionada à segurança é que
todos os países que fazem fronteira com o Brasil
nessas regiões não têm uma política para índios
isolados. Uma das maiores fronteiras do Brasil é com
o Peru. Do lado brasileiro há um corredor de áreas
de conservação e terras indígenas. Do lado peruano,
também há áreas de conservação, mas não há uma
política efetiva de proteção dessas áreas. Então, não há
nem uma política pública para proteção dos isolados
e muito menos efetividade na proteção das áreas de
conservação. Recentemente os Ashaninka brasileiros
e peruanos se juntaram e constataram a presença de
madeireiros dos dois lados da fronteira.
I: Como você avalia a atuação do Estado no que vem
acontecendo na região do Alto Envira, no Acre?
Antenor Vaz – Desde 2009 a Funai tem tentado
resolver, no âmbito da diplomacia, o problema da
atuação de madeireiros ilegais no lado peruano, que
afeta as comunidades isoladas da região. Tanto o José
Carlos Meirelles, que ainda era do corpo da Funai,
quanto o então chefe da Coordenação de Índios
Isolados, Elias Bigio, reuniram-se pelos menos três
vezes com o embaixador do Peru no Brasil. Nesses
encontros surgiram perspectivas de ações binacionais,
mas nada aconteceu. Em março deste ano a equipe da
frente de proteção etnoambiental flagrou, em frente
ao posto do Xinane, um narcotraficante internacional
procurado pela Polícia Federal. Foi extraditado para o
Peru e voltou de novo à região, só que desta vez com
um grupo. Diante desse segundo fato, solicitou-se a
presença da Polícia Federal ou de alguma força do
governo federal ou estadual que fizesse a segurança
da equipe e da área. O estado do Acre, então, enviou
uma equipe do Batalhão de Operações Especiais.
A segurança da fronteira brasileira não é competência
da Funai, dos índios ou dos ribeirinhos. Agora, ao ir
para uma região fazer a defesa da fronteira, o Exército
tem de respeitar essas populações e enxergá-las como
aliadas. É preciso ter inteligência para entrar em
regiões onde há presença de isolados, ser orientado
por especialistas e índios contatados.
É preciso fazer a reflexão: a Funai, com todos os
desafios que tem em relação à política indigenista,
ainda vai dar conta dessa questão internacional? De
fronteira com Peru, com Venezuela? Não sei. Temos
de reconhecer que existem avanços concretos, mas
me parece que os temas internacionais que mais
consomem a Funai são as discussões sobre autonomia
e os direitos universais do povos indígenas. A questão
específica dos índios isolados em áreas de fronteira
fica em segundo plano. Não temos tradição nisso. í

19

20

Xukuru de Ororubá em pajelança

Texto de Renato Santana

No coração nordestino, em meio à
violência e ao preconceito, os Xukuru
de Ororubá resistem há séculos para
manter viva sua cultura
O agreste pernambucano guarda parte da memória de
resistência à colonização do Nordeste brasileiro. A Confederação Cariri, liderada por Canindé, rei dos Janduin,
combateu durante os séculos 17 e 18 os invasores das
terras indígenas. Entre outros povos, os Xukuru faziam
parte desse “exército índio” que mobilizou, sobretudo,
os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e
Pernambuco. Quase na metade do século 19, durante a
Cabanada, a prisão e o assassinato do cacique Hipólito, líder de um povo descendente dos Caeté, deixou a
comunidade indígena revoltada. Os índios invadiram
e queimaram mais de 20 engenhos em represália à
morte do seu líder. Anos depois, no final do século 20,
outro crime contra um chefe indígena mexeu com os
brios de um povo já meio esquecido. Em 1998, o cacique Xikão Xukuru foi assassinado por pistoleiros contratados por fazendeiros que cobiçavam suas terras.
Foi então que os Xukuru partiram para um grande movimento que, em poucos anos, expulsou mais de 95%
dos invasores de seu território tradicional.
A Serra do Ororubá, em Pesqueira (PE), município
encravado no Vale do Ipojuca, é o cenário desse contexto, com mais de três séculos de espoliação e morte do povo Xukuru. Mas, nos anos 80, essa trajetória
começou a mudar. Com a nomeação de Xikão como
cacique, os Xukuru se articularam e após quase 20
anos de luta, em 2001, conseguiram a homologação
dos 27.555 hectares em que vivem. Essas mesmas terras que já viram tanta morte abrigam, hoje, 11 mil indígenas que lutam diariamente contra o preconceito
e a violência para manter sua cultura viva.
“Depois da fase de reconquista do território, meu povo
entra num segundo momento: como usufruir da terra?
Como fazer a gestão desse espaço para garantir o acesso
de cada Xukuru aos benefícios da nossa Mãe? Em tudo
isso está a nossa cultura e o resgate daquilo que foi
perdido”, explica o cacique Marcos. Desde os 12 anos,
ele sabia que lideraria o grupo. Pajé Zequinha, líder
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religioso dos Xukuru, vira nele, conforme a vontade
e indicação dos encantados, a força necessária para
estar à frente de seu povo. Marcos só não sabia que
assumiria sua missão tão cedo, aos 22 anos, apenas
dois depois do assassinato de seu pai, o cacique Xikão.
Assim como o resto de seus parentes, Marcos sempre
ouviu de Xikão que a terra não é objeto de especulação,
mas uma mãe de onde se tira o sustento, a cultura e
a vida dos Xukuru. “Xikão dizia que a terra é como o
corpo humano: as matas são os cabelos, os rios são o
sangue e as pedras são os ossos. Essa relação é a vida
dos Xukuru”, ressalta o atual cacique, afirmando que
a gestão da terra é muito mais complicada que a luta
pela sua reconquista. E a razão é simples. Durante os
séculos de invasão, os Xukuru tornaram-se empregados em seu próprio chão. Cultivaram a terra à maneira dos fazendeiros, perdendo, aos poucos, a “memória
tradicional” do seu manejo.
“Não podemos assumir para nós os valores de quem
nos explorou, roubou, matou. É necessário perceber o
que precisamos mudar e quais são os valores negativos
que temos de desconstruir”, aponta Marcos. Os desafios
não são poucos: da área xukuru, apenas 15 mil hectares podem ser usados – o restante é composto por matas, rios e pedras típicas do bioma agreste. E com uma
população de 11 mil indivíduos, a concentração de terras, herança dos invasores, passou a ser um dos pontos
mais combatidos nos espaços de discussão do grupo.

As novas gerações são a esperança da sobrevivência da cultura xukuru

Descolonização
Vivo, Xikão tinha a clareza de que seu povo teria de
mudar certos conceitos. Desenvolveu uma compreensão filosófica, política e cosmológica da relação dos índios com o meio ambiente. Dizia que a terra era a fonte
da cultura e a morada da natureza sagrada, pois era
nas florestas que os encantados encontravam refúgio.
Conectar-se com a forma de vida dos antepassados,
em todos os seus aspectos, era a única maneira de
pensar no futuro.
Visionário, ainda nos anos 80, quando as articulações
indígenas eram embrionárias, Xikão acreditava que a
base da mudança de seu grupo estava na educação e
na organização. Promoveu a criação de comissões de
saúde e educação nas aldeias e da Associação do Povo
Xukuru – sistema que funciona até hoje e estimula
a participação dos indígenas nas decisões do grupo,
geralmente discutidas em assembleias e seminários.
Marcos, filho de Xikão, aprendeu os ensinamentos
do pai e frisa a importância da opinião de todos na
construção do “Bem Viver Xukuru”: “O nosso território
não é para ninguém ficar rico, mas viver bem, ter a
mesa farta. Ficar rico significa deixar o vizinho pobre,
e não temos espaço para isso”.
A cultura xukuru está diretamente ligada ao processo
de exploração da terra e ao resgate de antigos valores.
Fernão Cardim, missionário jesuíta que chegou ao

“Não podemos assumir para
nós os valores de quem nos
explorou, roubou, matou. É
necessário perceber o que
precisamos mudar e quais
são os valores negativos
que temos de desconstruir.”
(Cacique Marcos)

Brasil em 1582, escreveu que os índios usufruíam
da terra sem destruí-la, ao contrário do que se fazia
em Portugal. Plantavam o necessário e a roça era
cultivada em mutirão. A maior desonra para um índio,
segundo o religioso, era ser mesquinho, não partilhar
a comida. As mulheres eram bem tratadas, assim
como as crianças. Valores recuperados e preservados
pelos índios.
Para Marcos, é preciso discutir com seu povo, de
maneira transparente, o “Bem Viver” – plataforma
política e ideológica ameríndia que remonta à vida
indígena antes da invasão portuguesa e espanhola,
além de justapô-la ao mundo moderno. “O ‘Bem Viver’
é a comunhão com a natureza. A gente vê que isso não
vem sendo respeitado, é preciso conscientizar os mais
jovens”, diz Alaíde Xukuru, com seus 62 anos. O jovem
Cristiano entende o recado e defende o mergulho na
ancestralidade e a prática dos rituais para fortalecer
seu povo: “A força do Xukuru está lá na Pedra d’Água
[local sagrado para eles, também chamado de Pedra do Rei],
como dizia Xikão. Para ter Bem Viver é preciso não
esquecer que somos Xukuru do Ororubá”.
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Mas a morte não tardou para o líder guerreiro. Na
manhã de 20 de maio de 1998, Xikão saía de casa,
no bairro Xukuru, em Pesqueira, quando percebeu
a chegada de um pistoleiro. Não teve chance de
defesa. O assassinato teve repercussão internacional
e mobilizou seu povo. “O pior de toda essa luta foi ter
perdido Xikão. Perdemos um grande guerreiro. Não
gosto nem de lembrar. Nós combinávamos muito,
sinto muita falta”, comenta, emocionado, o pajé.

Jupago contra o
reinado do boi
A gestão da terra é o principal ponto da
luta para a construção do projeto de futuro xukuro. Para dar mais qualidade às discussões, os Xukuru criaram a equipe Jupago – nome de um instrumento utilizado no
Toré, cuja batida no chão marca o ritmo da
dança. Apelidada de “Ministério da Descolonização”, a equipe trabalha para promover
um sistema de produção que atenda as necessidades do povo e para contribuir com a
construção do ‘Bem Viver’ Xukuru. “Temos
três situações geográficas distintas em nosso território, cada uma com suas potencialidades de cultivo. Difundimos um olhar de
que é possível produzir alimentos respeitando a natureza”, explica um dos coordenadores da Jupago, Iran Xukuru, engenheiro
em agropecuária.
O pensamento da Jupago sobre o uso da
terra é baseado na agricultura tradicional,
fazendo o “caminho de volta” na cultura
desse povo. Engana-se quem pensa que
isso é insuficiente para suprir a sociedade:
os Xukuru abastecem 60% do município de
Pesqueira com seus produtos, e nenhum
indígena passa fome. “É voltar ao passado
para pensar no futuro. Não queremos fugir
do mercado, mas entrar com outra lógica,
pregando a reciprocidade, a solidariedade, a
justiça. Estamos nos adequando ao mundo
de hoje, mas queremos autonomia para não
depender das políticas públicas do governo
para a agricultura”, afirma Iran.
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Para o jovem Marcos, assumir o lugar de Xikão era
questão de tempo. “Foi uma decisão estratégica não
deixá-lo como cacique logo na sequência. Sabíamos
que a vida dele passaria a ser ameaçada. Decidimos
esperar dois anos”, conta Zé de Santa. Em 2000, Marcos
foi abençoado cacique, na Pedra do Rei de Ororubá,
local destinado aos guerreiros xukuru e que abriga os
restos mortais de seu pai. “Os fazendeiros começaram
a me ameaçar e mandaram uma carta dizendo que
iam arrancar a minha cabeça, me matar como fizeram
com meu pai. Fiquei muito assustado, mas o apoio do
meu povo me deixou forte”, relata Marcos.
O assassino de Xikão foi morto dias depois, no Maranhão, acredita-se que por “queima de arquivo”. Todos
sabiam que o cacique era ameaçado pelos fazendeiros
liderados por Zé de Riva. Xikão o enfrentou várias vezes,
sempre na defesa do território tradicional. As investigações policiais, porém, responsabilizaram dona Zenilda
pela morte do marido. Segundo o inquérito, ela teria
mandado matá-lo por ciúmes. Chegou a ser indiciada e
ter a prisão decretada. Zé de Santa também foi acusado pelo homicídio de Xikão. Os policiais diziam que ele
pretendia virar cacique – motivo suficiente para aniquilar o rival. Nada disso foi provado e as pressões sobre a
polícia vieram até de organismos internacionais.
Quatro anos depois da morte do antigo cacique, a
Polícia Federal prendeu Zé de Riva como mandante do
assassinato. Na carceragem, o latifundiário dizia que
não ia pagar pelo crime sozinho e que levaria muitos
fazendeiros com ele. Certo dia amanheceu enforcado
por uma corda pendurada no cano do chuveiro da cela.
O laudo cadavérico foi de suicídio.

Santuário de sangue
No dia 7 de fevereiro de 2003, a história mais uma vez
se repetiria. Uma emboscada contra o cacique Marcos,
na estrada que liga Pesqueira à Paraíba e corta o
território xukuru, resultou na ocupação indígena da
Vila de Cimbres. Ao saberem que Marcos tinha quase
morrido, os Xukuru decidiram reagir, expulsando todos
os invasores de seu território. Na véspera do carnaval
daquele ano, um rastro de fumaça no céu indicava que
a Vila de Cimbres havia sido retomada pelos Xukuru,
300 anos depois de construída em território sagrado
indígena pelos colonizadores portugueses.
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Marcos conta qual foi o estopim do atentado: “Havia
um projeto de turismo religioso para o nosso território. Como as terras já tinham sido homologadas,
fizeram uma reunião conosco para mostrar o projeto.
Tinha até maquete, a ideia de um estacionamento
para cinco mil carros, hotéis-fazendas ao longo da
estrada que corta o território, uma igreja enorme, espaço para os índios dançarem o Toré. Era um megaprojeto para explorar a fé. Mas nós dissemos não”. E
os conflitos começaram.

Passado de lutas
O histórico de retomadas e a criminalização de lideranças indígenas
Cacique Marcos com a foto do pai, o falecido chefe xukuru, Xikão

“Em 1984, Xikão voltou de São Paulo muito doente.
Pediu para eu fazer um ritual porque estava morrendo,
mas percebi que a doença era do espírito. Ele tinha
uma missão a cumprir. Se curou pela força da natureza
sagrada, depois de fazer uma promessa a Mãe Tamain
[imagem de Nossa Senhora encontrada na mata pelos Xukuru
e que, para eles, pertence à própria natureza]”, lembra o
pajé Zequinha. Recuperado, Xikão tornou-se cacique
dos Xukuru do Ororubá e, com o tempo, uma das mais
lendárias lideranças indígenas do país.

A ideia do santuário surgiu há 70 anos, quando duas
jovens não indígenas disseram ter visto a aparição
de Nossa Senhora das Graças quase no topo de uma
montanha. A família passou a incentivar a história,
que logo atraiu ao território centenas de peregrinos.
Quando os Xukuru retomaram suas terras, a crença
já estava enraizada. Segundo o cacique Marcos, nunca
houve impedimento aos peregrinos, mas desde o
tempo de Xikão a posição do grupo era de que a terra
serviria para a prosperidade dos Xukuru, e o desejo era
pela desintrusão.

Junto ao povo, Xikão e o pajé diziam que a terra era de
todos e, portanto, tinham que brigar por ela. A conjuntura parecia melhorar com o fim do regime militar e a transição democrática, e a Constituinte de 1988
tornou-se o centro da luta do movimento indígena. Em
Brasília (DF), Xikão e outras importantes lideranças e
entidades indigenistas percorreram gabinetes, arregimentaram apoiadores, discutiram propostas, organizaram manifestações e, no final, viram entrar na nova
Constituição o direito dos povos originários a suas terras tradicionais.

A reação dos índios, motivada pelo avanço do projeto
do santuário, resultou na condenação de 31 indígenas,
entre eles a do cacique Marcos, a 10 anos e quatro meses de prisão. As investigações e denúncias afirmam
que Marcos armou o atentado e a morte de dois indígenas para aguçar a revolta do seu povo e a saída das famílias não índias da vila. De vítimas, passaram a réus.
Os advogados recorreram da decisão, mas ainda existe
o risco de serem presos.

A vitória trouxe ânimo e, em 1990, os Xukuru fizeram sua primeira retomada: a aldeia de Pedra d’Água.
“Desarmados, com crianças e mulheres, muitas vezes a gente tinha que repensar a ação. Consultava os
encantados”, relembra o pajé Zequinha. Conforme
memória do vice-cacique Zé de Santa, a retomada de
Pedra d’Água foi o indício de como seriam as outras:
“Davam tiros a 500 metros da gente”.

Criminalização
Conforme um levantamento feito por Marcos, outros
23 Xukuru respondem a processo e dois estão presos,
dentro da sede da Funai em território xukuru: Rinaldo
Feitoza Vieira e Edmilson Guimarães, o Besouro.
Ambos acusados de homicídio.

Outra lembrança do vice-cacique é a retomada da
fazenda Caipe, em 1992. A propriedade pertencia a
um primo do ex-vice-presidente Marco Maciel. Os
Xukuru eram ameaçados por pistoleiros e a polícia
dizia que ia subir a Serra do Ororubá para expulsá-los
de lá. Chegaram a oferecer para Xikão caminhões e
apartamentos em São Paulo e em Recife. Em vão.

Rinaldo é uma liderança histórica da aldeia de Alagoa.
Um dos principais apoiadores de Xikão, vive hoje a
amargura de um crime que não cometeu: “Dois meses
depois do assassinato, o irmão da vítima disse que nos
reconheceu. Que eu dirigia a moto usada no crime.
Nem moto eu sei pilotar! E provamos que estávamos
em nossas casas na noite do acontecido”, diz ele.
“A gente sabe que por trás disso estão fazendeiros,
políticos. Tudo consequência do processo demarcatório
das terras xukuru”, afirma Rinaldo. Apesar do descaso
do Estado com a situação, os dois indígenas afirmam
que não vão desistir. “São episódios assim que criam
problemas para que retomemos nossa cultura e nossas
terras. Mas seguimos em frente, com muita coragem e
força nos encantados”, diz Marcos. í
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Para dona Zenilda, viúva do cacique, a luta encabeçada
por ele não foi em vão. “O sangue derramado de Xikão
voltou para as nossas veias e nos encorajou”, diz. Durante o enterro do marido, em Pedra d’Água, dona Zenilda disse que ele não seria enterrado, mas plantado
para que nascessem outros guerreiros xukuru. Não
houve vingança. Tampouco abandono da luta pela terra. O efeito esperado pelos mandantes do assassinato
se reverteu em mais organização e mobilização.

No decorrer dos anos 90, uma sucessão de retomadas
levou os fazendeiros a reagir. Com a demarcação do
território indígena, em 1996, o mais violento deles, Zé
de Riva, liderou um grupo de latifundiários que faziam
parte dos 281 ocupantes das terras tradicionais dos
índios. Xikão virou alvo: era constantemente ameaçado
e escapou de diversas emboscadas. Nem todos os
Xukuru tiveram a mesma sorte. Pajé Zequinha teve o
filho assassinado e o advogado da associação, Geraldo
Rolim, também procurador da Funai, foi morto a tiros
pelas costas.
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Entre 1955 e 1967, influenciado pela leitura dos livros
do jornalista e sertanista Willy Aureli, desbravador
dos sertões mato-grossenses e goianos, vivi entre os
rios Araguaia (MT) e das Mortes (GO). Nesse tempo
trabalhei como guia para estrangeiros que queriam
visitar os índios. Nunca fui servidor do SPI ou da
Funai, mas tinha uma carteira de identificação do
órgão indigenista. Isso me garantia proteção em
tempos difíceis, afinal vivíamos sob a opressão da
ditadura militar.
Foi aí que tive o privilégio de conhecer os Xavante,
os Karajá, os Javaé, os Tapirapé e os Bororo. O rio
Araguaia era ainda bastante selvagem. Tinha pouquíssimos moradores ribeirinhos. Já no rio das Mortes não havia sequer um habitante. Era território dos
guerreiros xavante, ou curiçá ibinari – nome dado pelos Karajá aos bravos parentes, que significa “xavante ruim”. A denominação se justifica pela fama que
envolvia os Xavante naquele tempo, pois era comum
eles matarem qualquer um que se atrevesse a entrar
no rio das Mortes, fosse índio ou “branco”. A margem
esquerda do Araguaia era zona perigosa. Ninguém
dormia daquele lado. Essa foi minha primeira lição
ao chegar por aquelas bandas. Na margem direita ou
nas ilhas era sempre mais seguro.
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Passado um tempo, conheci minha primeira aldeia
xavante. Estranhei muito não ver mulheres ou crianças por lá. Mais tarde soube que elas se escondiam,

Os índios que eu vi

Roberto Guglielmo

pois ainda não conheciam direito os “brancos”. Não
raro, depois de algumas horas por lá, os homens nos
mandavam ir embora: “Tó, tó, tó”, diziam, gesticulando. E era melhor ir mesmo.
A convivência me permitiu presenciar suas danças,
os preparativos para as festas, as pinturas. Eles pintavam corpo e cabelo de vermelho. Faziam círculos no
pátio da aldeia e, de mãos dadas, ficavam rodando e
batendo os pés. O chão tremia com os passos ritmados. Era lindo de ver. Acompanhei também o início
das mudanças sofridas no cotidiano desses povos por
conta do contato com o branco.
Vi com tristeza as doenças chegarem, a perda das
terras, as mortes. A luta para manter de pé uma cultura
que, aos poucos, ia sendo engolida pela do homem
da cidade. Acabei indo embora. Voltei à região muito
tempo depois, lá pelos anos 80, já como fotógrafo
profissional, numa reportagem para a revista Veja.
Encontrei os Xavante vivendo em missões salesianas
ou nos postos da Funai. Aprenderam a escrever na
língua deles. Em compensação, a religião lhes foi
imposta. Vi com espanto os meninos cantando hinos
religiosos em latim.
Era o reverso da moeda da sobrevivência. Era isso ou
morreriam de fome, ou mortos pelos fazendeiros que
foram tomando a região. No ensaio que segue, um
registro dessas duas fases dos índios que vi.
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Nos anos 60, os índios que eu vi.
Nesta página, a vida dos Xavante na aldeia.
Ao lado, um Bororo enfeita-se com cocar tradicional

í
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A partir da década de 70, cenas de transformação cultural.
Na aldeia carajá, no rio Araguaia, retratos do cotidiano
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Carajá, década de 70: crianças saboreiam
uma tracajá e brincam no pátio da aldeia
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Na página ao lado, mulher e filho carajá. Abaixo,
escola das missões para crianças xavante
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Avó e neta carajá
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especial: Marãiwatséde

A fumaça denuncia a vida precária
dos Xavante de Marãiwatséde

Estrangeiros
em suas próprias terras
Por Christiane Peres e Verena Glass
Fotos de Edson Beiriz

Mesmo após a retomada do território pelos índios, 90% de Marãiwatséde ainda é
ocupado ilegalmente por fazendeiros e posseiros que plantam soja e criam gado

Na entrada da Terra Indígena Marãiwatséde já se
enxergam as queimadas. A vegetação, hoje rasteira,
nem de longe lembra a mata alta e misteriosa à qual
seu nome faz referência. O céu, encoberto pela fumaça, denuncia a vida precária que levam os Xavante
desde que retornaram ao seu território tradicional,
em 2004. Localizada no nordeste de Mato Grosso, a
terra indígena foi homologada pelo governo federal
em 1998, mas apenas seis anos depois os índios puderam voltar à região, que ainda hoje é 90% ocupada,
ilegalmente, por fazendeiros e posseiros não indígenas, majoritariamente criadores de gado e produtores de soja e arroz.
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Estas atividades são as principais responsáveis – ao
lado da extração de madeira – por um dos maiores
desmatamentos em áreas protegidas do estado: 45%
da mata nativa de Marãiwatséde já foi destruída, como
aponta o relatório de 2010 do Programa de Monitoramento de Áreas Especiais (ProAE), do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Em abril deste ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) também
detectou em Marãiwatséde o maior foco de desmatamento da Amazônia Legal, com uma área de 68,8 km²
– tamanho equivalente a 43 vezes o Parque Ibirapuera,
em São Paulo, ou 368 vezes o estádio do Maracanã, no
Rio de Janeiro. O local detém o título de terra indígena
mais devastada da Amazônia brasileira.

Cercados pela fumaça das queimadas e pela poeira
que sobe da terra nua, os 670 índios Xavante que lá
vivem tentam vislumbrar o futuro que a área reserva
às suas tradições. Se antes havia caça em abundância,
vegetação e água potável, hoje resta apenas a memória
da fartura que o local já abrigou. “Aqui é a origem do
nosso povo, dos antepassados. Antes do contato com
o ‘branco’ existia só a mata bem fechada, muito bicho,
onça, cobra. Era muito bom”, conta o cacique Damião
Paridzane, que era menino no tempo em que seu povo
foi retirado dessas terras.
Marãiwatséde é exemplo dos impactos da política
de expansão agropecuária em Mato Grosso e da
violência estatal e privada contra os indígenas. A
ame-aça ao território xavante começou na década
de 40, com a colonização do oeste brasileiro iniciada
pela Expedição Roncador-Xingu. Logo depois, nos anos
60, veio a construção da rodovia Belém-Brasília, e em
1961 Marãiwatséde sofreu efetivamente sua primeira
invasão: instalou-se naquelas terras a fazenda SuiáMissú, que chegou a ser considerada “o maior latifúndio
do Brasil”, com quase 1,5 milhão de hectares. A fazenda de gado, formada pelo colonizador Ariosto da
Riva, em 1962 passou para as mãos da família Ometto
e posteriormente foi adquirida pela estatal petrolífera
italiana Agip.
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Antes de retornarem à Marãiwatséde, os índios viveram 10 meses na beira da
BR-158 - estrada que atravessa a terra indígena. Ali, foram vítimas de várias
doenças. As mais comuns: gripe, tuberculose, pneumonia, diarreia e desnutrição

Uma das primeiras medidas tomadas pela família
Ometto após a posse da propriedade foi remover os
índios das proximidades da fazenda em construção.
De acordo com relato de um dos funcionários da SuiáMissú, publicado em 1971 pelo Jornal da Tarde, durante
três anos os peões ficaram na mata abrindo picada e
cercando o território indígena. “Os Xavante estavam lá,
bravos, sem conhecer civilizado. Começamos jogando
comidas e presentes de um aviãozinho sobre a aldeia
deles, todos os dias, na mesma hora. Tudo isso era
para distrair a tribo e fazer os índios ficarem fixos num
lugar só, enquanto a gente abria a picada”, contou o
empregado não identificado na reportagem. Ainda
com o intuito de “amansar” os nativos, segundo conta
o peão, o dono da fazenda mandava matar de quatro
a cinco bois todos os finais de semana para “agradar”
e “acalmar” os Xavante – que posteriormente seriam
testados como mão de obra na propriedade. A intenção
não vingou. Com o passar do tempo, a conta começou
a pesar e os índios viraram um incômodo.
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Em agosto de 1966 os donos da fazenda, junto com
representantes do Serviço de Proteção aos Índios (SPI)
– órgão federal responsável à época pela execução da
política indigenista, depois substituído pela Fundação
Nacional do Índio (Funai) –, fizeram um acordo para a
retirada dos indígenas daquela área. A explicação oficial era a necessidade de “salvar” os índios, que estavam
sendo cercados e não tinham mais acesso à água na
região. Com o auxílio de aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), cerca de 300 Xavante foram levados à revelia
para a Missão Salesiana São Marcos, 400 quilômetros
ao sul de lá, onde moravam outros tantos Xavante já
“amansados”. Estima-se que a transferência forçada
tenha matado, só nas duas primeiras semanas, mais
de 100 índios em uma epidemia de sarampo.
O fato marcou a vida do xavante Pio. Naquele tempo,
ele tinha aproximadamente 20 anos e viu de perto o
sofrimento dos parentes recém-chegados. Morava em
São Marcos há pouco mais de 10 anos e, junto com

seus irmãos, sob as ordens do padre que chefiava a
missão, enterrou em vala comum muitos parentes
de Marãiwatséde. “Eles pegaram sarampo. Ficaram
amontoados na casa do padre. Estavam magrinhos,
magrinhas. Morreu muita gente e eu tinha que
enterrar. A gente encheu carreta de trator com os
corpos. Foi muito triste. Ainda hoje lembro disso e fico
triste”, conta. “Mas hoje, quem está vivo está forte, e
ouvi dizer que estão tentando retomar Marãiwatséde.
Isso é importante”, completa o velho xavante.

A mudança
O período seguinte à transferência foi uma longa diáspora. Os Xavante de Marãiwatséde foram obrigados
a peregrinar pelas terras de seus parentes, vivendo
sempre em áreas emprestadas. Primeiro se refugiaram na Terra Indígena (TI) Couto Magalhães, onde
predominava a influência protestante. Pensavam que
ali teriam mais chances, mas depois de alguns anos
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Em 2004, quando decidiram retomar suas terras, caminhões levaram os índios
para perto da fazenda Karu - onde hoje os Xavante refizeram parte da aldeia

“Nós queremos

viver em paz. Encontrar a caça, pescar

tranquilos. Os fazendeiros às vezes nos enfrentam e isso não
pode continuar.” (Cacique Damião)

começou a haver muita briga. Foram para a TI Parabubure e também não deu certo. Dez anos depois mudaram para a TI Areões, onde ficaram até 1985, quando
novamente o convívio se tornou insustentável. Sem
alternativa, buscaram asilo na TI Pimentel Barbosa, e
construíram a aldeia Água Boa – local onde conseguiram reunir boa parte do grupo que havia dispersado
durante as peregrinações. Foi a última mudança antes do retorno à Marãiwatséde.
Precisavam voltar para aquela terra, mas não podiam.
Ela estava cada vez mais ocupada por fazendas e vigiada pelos novos “donos”. Mesmo assim, durante todo
o tempo em que estiveram fora, pleitearam politicamente o retorno. As primeiras esperanças chegaram
em 1988, com a nova Constituição. No início dos anos
90, com a ajuda de ONGs, os Xavante começaram a
pressionar a Agip Petroli – então proprietária das terras. Em 1992, durante a Conferência da ONU sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida no Rio de
Janeiro, a estatal petrolífera italiana, sob grande pressão, se viu forçada a anunciar a devolução do território
a seus verdadeiros donos. A partir desse momento, o
governo federal iniciou os procedimentos para demarcar a área indígena, enquanto fazendeiros da região,
apoiados por políticos locais, começaram forte campanha de ocupação e desmatamento das terras, além de
uma batalha jurídica contra o retorno dos indígenas.
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O processo de homologação ocorreu sem que os
Xavante estivessem por lá. O decreto foi expedido em
dezembro de 1998, no governo Fernando Henrique
Cardoso. Era uma época de intensificação dos conflitos entre “brancos” e índios, o que impossibilitou os
Xavante de tomarem posse do que era seu por direito.
Apenas em 2004, depois de 10 meses acampados à
beira da BR-158 e em meio a protestos de políticos
locais e invasores, parte dos antigos moradores de
Marãiwatséde voltou à área e reconstruiu a aldeia
onde atualmente o grupo mora, ocupando 15 mil dos
165 mil hectares da terra indígena.

Edson Beiriz, na época administrador e coordenador
da Funai em área xavante, conta em um relatório
parte dessa história: “Cerca de 400 Xavante permaneceram acampados na beira da estrada, em situação
de risco, expostos a todo tipo de perigo, morando em
barracos de lona às margens da BR-158. Bebiam água
com coliformes fecais. Eram vigiados e constantemente ameaçados por ‘peões’ e ‘pistoleiros’. Foram vítimas
de várias doenças. Em duas semanas, quatro crianças
morreram e 14 foram hospitalizadas em estado grave.
Os velhos e as crianças foram os que mais sofreram.
Mais da metade apresentava algum tipo de doença.
As mais comuns eram: gripe, tuberculose, pneumonia, diarreia e desnutrição”. As mortes foram a gota
d’água. Depois disso, e já de acordo com o proprietário,
os índios resolveram tomar, pacificamente, a fazenda
Karu – local onde moram ainda hoje.
“Voltamos de peito aberto”, lembra o cacique Damião
Paridzane. “Nós queremos viver em paz. Encontrar a
caça, pescar tranquilos. Os fazendeiros às vezes nos enfrentam e isso não pode continuar”, diz, ansioso pela
retirada definitiva dos não índios do território do seu
povo.

Desintrusão
A morosidade no processo de desintrusão tem preocupado os indígenas. Em 2005, um ano após a volta à
Marãiwatséde, o Ministério Público Federal (MPF) impetrou uma ação civil pública junto à 5ª Vara da Justiça
Federal exigindo a imediata retirada dos ocupantes não
índios da terra indígena. A Funai havia listado cerca de
700 invasores em 2003, entre grandes fazendeiros e pequenos posseiros, concluindo que nenhum ocupante
teria direito a indenização. Para diminuir os atritos, um
acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) criou um novo projeto de assentamento – a fazenda Bordolândia, colada à terra indígena – que receberia os pequenos agricultores clientes
da reforma agrária. A tentativa foi em vão.

Concomitantemente ao processo do MPF, os fazendeiros entraram na Justiça questionando a validade
da homologação da terra indígena. De acordo com
os latifundiários, os laudos da Funai que indicavam a
presença dos índios na região eram fraudulentos. Eles
alegavam que ali nunca havia existido índio e queriam
garantir a posse daquele território. “Cadê a segurança
do direito de propriedade deste país? Se você não tem
isso, a Funai pode chegar em qualquer área no Brasil
e dizer que é do índio e tomar da pessoa”, contesta
Renato Teodoro, presidente da Associação dos Produtores da Gleba Suiá-Missú (Aprosum).

domínio da fazenda. Quando se anunciou a devolução
das terras aos índios, as invasões começaram. Os políticos da região anunciavam os lotes na rádio”, conta.

“Aquela área da Suiá, onde os índios estão hoje, não
é região indígena coisa nenhuma. Lá pode ter sido
área de perambulação de todos os índios, como o
Brasil inteiro”, reforça Ivo Cabral, do Sindicato Rural
de Ribeirão Cascalheira. Com esse tipo de argumento,
os invasores acabaram ganhando tempo e obtiveram
da Justiça permissão de permanência na área até a
tramitação final da ação de desintrusão, que viria só
anos depois.

Retomado o julgamento, foi unânime o reconhecimento do direito dos Xavante à sua terra. A resolução
orientava a Funai e os órgãos estratégicos da União
a fazer estudos adequados “a fim de evitar o acirramento de conflitos na área e causar o menor sacrifício
possível para as partes envolvidas”. Os desembargadores concluíram que os posseiros não têm nenhum
direito às terras, por se tratar de “meros invasores
da área, inexistindo possibilidade de ajuizamento de
ação indenizatória”. Ainda assim, até hoje a situação
de Marãiwatséde permanece a mesma.

Contrariamente às afirmações dos fazendeiros, inúmeros registros comprovam a presença indígena na
região. Para o coordenador regional da Funai Denivaldo
Rocha, a ocupação de Marãiwatséde foi parte de uma
estratégia deliberada para inviabilizar a demarcação da
terra indígena. “Até 1992 a área estava intacta, pois era

Em novembro de 2009, o juiz federal Pedro Francisco
da Silva, relator do processo no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, indeferiu o recurso dos fazendeiros
e posseiros e considerou válido o processo de demarcação da terra indígena. Após o voto do relator, o desembargador João Batista Moreira pediu vista do processo
e anunciou que o tribunal retomaria o julgamento do
caso no início de 2010, quando apresentaria seu voto.

Num levantamento do início do ano passado sobre
as ocupações irregulares na terra indígena, a Funai
relacionou 70 fazendas de maior porte. Entre elas estavam propriedades de “personalidades locais” como
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Em meio a um cenário de caos, depredação e abandono, os
Xavante de Marãiwatséde seguem na constante luta pela
sobrevivência e pela manutenção da cultura do grupo.
Não sabem ao certo quando finalmente poderão circular
pelo território livres, sem preocupação, ou quando, e se
vão conseguir recuperar as matas de suas terras.
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Aldecides Milhomem de Ciqueira, prefeito de Alto
Boa Vista; Mario Cesar Barbosa e Deusimar Dias de
Oliveira, ex-prefeitos do município; Filemon Gomes
Costa Limoeiro, prefeito de São Félix do Araguaia;
Raimundo Carlos Alves, vereador de Alto Boa Vista; e
Clarindo Barbosa da Silva, ex-vereador do município.
Segundo informações da Funai, o órgão começou, no
início deste ano, logo após a decisão judicial, a planejar a retirada efetiva dos não índios que permanecem em Marãiwatséde. A fundação estima que o
número de invasores beire os três mil, o que torna
o trabalho “minucioso e delicado”. “Paralelamente ao
plano de desintrusão está sendo realizado um plano de ocupação das terras pelos índios e de gestão
sustentável do território. Os Xavante vão encontrar
uma área bastante degradada e é preciso um projeto
de recuperação e vigilância permanente para evitar
o retorno dos posseiros, ou mesmo novas invasões”,
afirma o órgão à reportagem. Na prática, nada foi feito até o momento para devolver de vez Marãiwatséde
aos Xavante.

Numa tentativa de “resolver” a situação, a Assembleia
Legislativa de Mato Grosso aprovou em junho a Lei
9.564, que autoriza o governo do estado a realizar com
a União permuta da área de Marãiwatséde pela do
Parque Estadual do Araguaia. Na hipótese da proposta
ser aprovada pelo governo federal, os índios deixariam
seu território tradicional nas mãos dos invasores e se
mudariam, mais uma vez. A Funai se posicionou contra
a proposta, afirmando sua inconstitucionalidade. “A
Constituição impede expressamente a remoção de
grupos indígenas de suas terras tradicionais”, defende o
órgão. Diz a Constituição, no parágrafo 4° do artigo 231,
que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
são “inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis”. Além disso, diz no parágrafo 5º
do mesmo artigo que a remoção de grupos indígenas
de suas terras só é permitida “em caso de catástrofe
ou epidemia que ponha em risco sua população, ou
no interesse da soberania do país, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese,
o retorno imediato logo que cesse o risco” – descrições
que confirmam a indicação de inconstitucionalidade
da lei aprovada em Mato Grosso.

Operação Soja Pirata

Entre a soja e o gado
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No final de março de 2010, o Ibama e a Polícia Federal deram início a uma operação
de busca e apreensão da soja cultivada ilegalmente em áreas embargadas por crimes
ambientais no município de Alto Boa Vista
– a chamada Operação Soja Pirata. Foram
apreendidas 15 mil toneladas do grão – 2,4
mil toneladas produzidas na fazenda Conquista, de Claudemir Guareschi, e 2,52 mil
toneladas da fazenda Colombo, de Antonio
Penasso – ambas dentro da terra indígena.
Juntas, as áreas de plantio das duas fazendas somam 3,6 mil hectares – o equivalente a quatro mil campos de futebol.
As outras 10 mil toneladas de soja foram
apreendidas em outras fazendas do grupo
Capim Fino, da família Penasso, também
embargadas por crimes ambientais, mas
fora de Marãiwatséde. O grupo Capim
Fino é campeão de autuações do Ibama em
Mato Grosso, e computa mais de R$ 58 milhões em multas por crimes ambientais.
De acordo com o Ibama, todos os plantios
encontrados na terra indígena eram com
variedades transgênicas.

Parte dos fazendeiros e posseiros que ocupam Marãiwatséde vive hoje em uma vila encravada no interior da área indígena, conhecida como Posto da Mata.
Com pequenos comércios, dois silos de soja e arroz,
posto de gasolina, duas escolas municipais e uma estadual, o lugar simboliza a resistência dos não índios.
Entre os invasores está o grupo Capim Fino, da família
Penasso, com a fazenda Colombo. Em 2009, os Xavante
tomaram dois tratores que preparavam a terra para o
plantio em represália ao desmatamento causado pela
soja produzida pelo grupo. Nesse mesmo ano, a Polícia
Federal e o Ibama apreenderam toneladas de soja pirata
produzida na fazenda Colombo e em outras terras do
grupo, já então embargadas por crimes ambientais.
A Bunge Alimentos, maior processadora de grãos do
Brasil, foi uma das empresas que adquiriu a produção
da Capim Fino. Outras empresas, como a Multigrain,
por exemplo, também mantiveram relações comerciais
com fazendas do grupo. A Company Comércio e
Representações foi notificada pela receptação da soja
produzida ilegalmente em Marãiwatséde. Dona de
um silo próximo à terra indígena, a empresa mantém
relação comercial com importantes compradores da
matéria-prima, tais como a Cargill.
De acordo com o cacique Damião Paridzane, o cultivo
de soja em Marãiwatséde tem sido responsável pela
maior parte do desmatamento ocorrido nos últimos
anos. Por conta disso, os confrontos com o fazendeiro
Antonio Penasso, o Branco, têm sido constantes. “O
Branco é o que mais desmata aqui. Todos os anos

pedimos para ele parar com a destruição, mas ele diz
que a mata é dele e vai derrubar.”
Apesar da produção de soja ser a “febre” da região,
grande parte dos produtores rurais optou recentemente pela criação de gado. A mudança é explicada
pela instabilidade vivida no local. Mesmo com menor
rentabilidade do que a soja e o arroz, a pecuária demanda menos investimento e apresenta menores riscos caso eles venham a ser retirados de fato da terra
indígena. Mas a degradação do território para formação de pasto também é grande.
Independentemente do tipo de uso do solo, a destruição das matas na terra indígena tem uma série de impactos sobre a vida na aldeia. A dieta básica tradicional da etnia consiste em raízes silvestres, castanhas,
frutos e outros vegetais, além de caça, pesca e cultivo
do milho – alimento importante em termos cerimoniais e sociocosmológicos –, abóbora, inhame, cará.
“Com o desmatamento em Marãiwatséde”, explica o
cacique Damião, “a nossa dieta ficou pobre. A terra
está fraca e começamos a plantar arroz para comer”.
Segundo especialistas, este é um grão menos nutritivo
do que os alimentos da dieta tradicional do grupo.
O desflorestamento também afetou os estoques de
matéria-prima utilizada para a construção das casas,
como madeira e palhas, além de lenha para cozinhar
e outros materiais usados para a manufatura de utensílios, como cestos e redes. Para as mulheres, explica
a professora indígena Carolina Rewapti, o maior problema é a escassez de materiais utilizados na produção dos artesanatos, como sementes e palhas. “Já não
temos mais o buriti e as mulheres são obrigadas a sair
da terra indígena para buscar as palhas nas fazendas
ao redor. Ficamos com muito medo de ameaças dos
‘brancos’ ou de sofrer alguma violência”, conta.
Além da alteração drástica da vegetação, o veneno
utilizado no cultivo da soja tem contaminado os
rios e, consequentemente, os próprios indígenas. “O
veneno usado para matar as pragas na soja é jogado
de aviões e, com o vento, o produto químico chega
a afetar os moradores da aldeia”, explica o cacique.

Segundo Carolina Rewapti, quando as fumigações são
iniciadas, nos meses de janeiro e fevereiro, a população
sofre com fortes dores de cabeça e de barriga, vômito
e “diarreia de sangue”. “As chuvas dessa época levam
o veneno para os rios, e muitas vezes ficamos doentes
porque tomamos essa água”, completa.
Já nos meses secos, de julho e agosto, o principal problema para os Xavante são as queimadas, cuja fumaça escurece o céu noite e dia. Promovidas pelos
fazendeiros vizinhos, “elas trazem graves problemas
respiratórios para as crianças e para os idosos”, explica a professora. Em uma volta pelas redondezas
da aldeia foi possível verificar a invasão do fogo “sem
controle” sobre pastagens e roças indígenas. “Em 2010
perdemos parte do nosso arroz, porque o fogo dos fazendeiros vizinhos entrou nas nossas roças”, conta o
xavante Paulo.
Em meio a um cenário de caos, depredação e abandono, os Xavante de Marãiwatséde seguem na constante luta pela sobrevivência e pela manutenção
da cultura do grupo. Não sabem ao certo quando
finalmente poderão circular pelo território livres,
sem preocupação, ou quando, e se vão conseguir
recuperar as matas de suas terras. Apesar das dificuldades vividas, em uma conversa com a equipe
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Damião
Paridzane foi claro: “Índio não pode esquecer a
tradição. Nós nunca acabamos por isso. Nossa terra tem inhame, um pouquinho de caça, e assim a
gente segue. Nós não invadimos ou roubamos nada.
Nos invadiram e nos roubaram”.
Para Odenir Pinto, antigo indigenista da Funai, hoje aposentado, é essa força e esse sentido de pertencimento
que fez com que esses Xavante tenham lutado tanto
para voltar ao seu território tradicional. “Os Xavante
têm uma relação muito forte com o que chamamos de
território. A terra é a segurança desse povo, é de onde
tiram seu sustento. E por mais que Marãiwatséde esteja
hoje devastada, as lembranças deles estão lá. Toda a
memória desse povo está relacionada a esse lugar, então é lá que eles devem ficar.” í
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Trechos retirados de um relatório de 1930 do SPI,
digitalizado pelo Núcleo de Estudos e Assuntos
Indígenas da Universidade Federal de Tocantins

direitos

B

O lado
do
indigenismo brasileiro
Por Spensy Pimentel
Documentos e testemunhas revelam histórico de prisões, escravização, torturas e
outras formas de violência praticadas pelo Estado contra os povos indígenas

No ano passado, o país comemorou os 100 anos do
indigenismo brasileiro, contados a partir da criação
do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais (SPILTN), em 1910. Posteriormente, o órgão ficou conhecido apenas como SPI,
mas o objetivo de transformar os povos indígenas em
“trabalhadores brasileiros”, apesar de retirado da denominação oficial, não deixou de permear boa parte
do histórico da ação estatal nesse campo ao longo do
século 20. Para tanto, a chamada “proteção” andava
de mãos dadas com variadas formas de violência,
conforme aponta o antropólogo Antonio Carlos Souza
Lima, do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
“Qualquer pesquisa feita sobre o funcionamento real
da máquina pública no tocante aos povos indígenas
vai se deparar com uma grande ambiguidade. As
pessoas às vezes separam o que anda junto. Se pretendia proteger a pessoa física do indígena, mas se
pretendia destruir a identidade dele”, explica Souza
Lima, que apresenta no livro Um Grande Cerco de Paz,
baseado em seu doutorado, pesquisa profunda nos
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arquivos do antigo órgão indigenista. “Quando um relatório interno do SPI celebra, no fim dos anos 20, a
extinção dos povos indígenas do Espírito Santo, não
se estava celebrando a extinção física deles, mas um
projeto civilizatório, o fato de que eles teriam deixado
de ser índios. Nesse sentido, é uma violência simbólica”, exemplifica o antropólogo. Ser índio era então
entendido como estar atrasado na escala evolutiva do
conhecimento humano. Era preciso “civilizá-los” para
que pudessem se transformar em mão de obra.
O texto de Lindolpho Azevedo, um personagem de
destaque no SPI, explicava os métodos de atração dos
indígenas usados pelo órgão e a forma como se pretendia transformá-los em “trabalhadores nacionais”,
habituados ao uso do dinheiro e ao consumo de mercadorias industrializadas. “Procura-se atrair os índios
de modo que permaneçam o maior tempo cabível em
contato com o posto de atração. Procura-se obter deles pequenos serviços de modo a habituá-los ao trabalho, para que compreendam que aqueles objetos
que recebem representam o prêmio pelo serviço que

49

direitos: O lado “B” do indigenismo brasileiro
prestaram. Mostra-se também a conveniência de que
todos se estabeleçam no Posto, porque assim serão
aquinhoados com alimentos, roupas, brindes. Feitos
os pagamentos semanalmente para melhor instigálos, mantendo-se aberto o armazém que possuirá o
estabelecimento para fornecer aos índios, em troca
de seus salários e conforme seus desejos, coisas que
não sejam de uso comum. Assim sendo, esta é uma
escola onde ele vê seu trabalho representado em capital monetário e onde ele deve aprender o valor deste
capital.” Naturalmente, o que não fica claro no texto é
que esse sistema de pagamento era bastante propício
a criar a escravidão por dívida, tão comum até hoje
Brasil afora.
Muitas vezes, as ações nos postos de atração usavam
de violência contra os indígenas. Um boletim interno
de 1942, localizado por Souza Lima, revela como a
direção do SPI reagia a esses episódios: “Tem chegado

maléfico, a mobilidade indígena, resultante, muitas
vezes, de sistemas de manejo dos recursos naturais
(rotação de áreas para caça, coleta ou agricultura)
ou da manutenção de imensas redes sociais, como
a dos Guarani-Mbyá, que até hoje se movimentam
numa área que vai do litoral do Sudeste ao norte
da Argentina. “O nomadismo de algumas tribos de
índios é um dos maiores entraves à sua incorporação,
pois desenvolve o gosto pelo estado de ciganagem e
mendicância”, enfatiza o militar no registro.

Nem perdão, nem esquecimento
Diversos Guarani-Mbyá de São Paulo são testemunhas,
ainda hoje, desses tempos de desmandos. Esses
indígenas migraram do Sul do país principalmente
para São Paulo, para fugir dos abusos do SPI. “Eu nasci
no meio da criação da Funai. No tempo que o SPI saiu
e entrou a Funai, que está aí até hoje. O funcionário

Esses indígenas migraram do Sul do país principalmente para
São Paulo, para fugir dos abusos do SPI. “Eu nasci no meio da
criação da Funai. No tempo que o SPI saiu e entrou a Funai, que
está aí até hoje. O funcionário do posto, antigamente, judiava
do Guarani. Sabe o que antigamente era a cadeia? O tronco.”
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a esta Diretoria a notícia de que há encarregados e
mesmo inspetores que ainda não se possuíram do
verdadeiro espírito desse Serviço relativamente aos
índios nos Postos de Assistência. Por esse motivo,
,mais uma vez solicito a atenção dos Srs. Chefes de
Inspetorias para que esses subordinados se convençam
que não são feitores de fazendas destinadas a explorar
os índios, e sim mestres pacientes e paternais que
enviamos aos selvícolas para dar-lhes ensinamentos,
cuidados, auxílios em geral e hábitos de trabalho, por
meios suasórios, e também para reeducá-los quando
viciados no alcoolismo, na prostituição e em outras
desgraças devidas ao contato com os civilizados.
Nestas condições, é preciso que o encarregado, embora
enérgico e decidido, não se coloque diante do infeliz
índio como uma autoridade violenta diante de um
malfeitor qualquer, mas sim que o contenha, sempre
pacientemente, inclusive em prisão dentro do Posto”.

do posto, antigamente, judiava do Guarani. Sabe o que
antigamente era a cadeia? O tronco. Colocavam dois
paus, separavam as pernas, e amarravam em cima.
Por isso que o Guarani saiu de lá. Não queremos ser
mais judiados pela mão do branco. Estou com 65 anos,
nunca mais vi essa cadeia. Coitados dos velhinhos. O
SPI não tinha dó. Trinta minutos e você não aguenta
mais. Tem que gritar, não tem jeito. Essa era a cadeia.
E vai tratar onde aquela dor? Pra curar tem que pagar.
Sem remédio, sem nada, acabava gente morrendo.
Igual a isso aí já não existe mais. Ainda bem. Depois
que a Funai entrou ali, acabaram as cadeias de tronco,
de pau. Foi por isso que nós viemos fugidos pra cá. Eu,
pelo menos, fugi dali porque o posto estava judiando.
Hoje nós estamos bem. Não se sofre mais tanto como
antes”, relata um velho indígena que viu os abusos
das relações de funcionários do SPI no Paraná com
os Guarani.

Um relatório de 1939, do tenente-coronel Vicente
de Paula Vasconcelos, discute a criação de “postos
de reabilitação de índios criminosos ou faltosos”.
O documento dá pistas sobre uma das imposições mais graves que eram aplicadas. Era coibida,
sob alegação de que se tratava de um “nomadismo”

Outro indígena conta histórias sobre o pai, que, fugindo
de epidemias no Paraná, seguiu para o litoral. A certa
altura de suas andanças, ele foi capturado pelo SPI,
segundo conta o filho: “Ele ficou uns tempos por ali
na região [do porto de Paranaguá] e depois voltou. Só que
nessa época tinha aquele Serviço de Proteção ao Índio,

em 1940, por aí. E ele [o pai] foi preso. Fizeram dele
escravo. De dia o soltavam pra trabalhar e pela noite ele
ficava no presídio. Não se sabe de mais nada. Uma vez
fugiu e veio pro Paraná sentido Ponta Grossa, só que no
caminho um funcionário do SPI conseguiu encontrálo e levou de volta pra prisão. Fizeram a mesma coisa,
de dia trabalhava e de noite ficava preso. Ficou uns
tempos lá, aí certo dia resolveu fugir de novo. Uma
noite, quando voltou do trabalho, em vez de ir dormir
no presídio ele fugiu com a família. Dessa vez não foi
pego e conseguiu chegar mais próximo de São Paulo”.
Um terceiro depoimento também se baseia nas memórias do pai, um Guarani-Mbyá nascido no Paraná e
também perseguido pelo SPI entre os anos 40 e 50, a
tal ponto que se poderia dizer que se tornou um “exilado político” na Argentina. “Ele foi perseguido pelo
SPI na época, porque ele não aceitava que juruá [branco] mandasse nele. E Guarani tem essa capacidade
de se organizar, fazer seu trabalho independente do
juruá. Então, o que acontecia? Primeiramente ele foi
embora para o Rio Grande do Sul, fugindo do juruá.
Encontrou um tio lá, ficou muito tempo, e o pessoal
descobriu e foi atrás. Ele fugiu de novo. A pé foi para
Santa Catarina. Ele ficou lá, onde encontrou a minha
mãe. Morava lá e, de repente, chegaram os caras de
novo. Houve a perseguição dele, aí ele, minha mãe,
meus avós, passaram para o outro lado que é a Argentina. Aí lá também tinha bastante parente da minha
mãe, tio, tia. Aí começou a morar pra lá, onde ficou
um tempo longo pra fugir dos maus tratos dos funcionários do SPI.”
Longe do Sul, as coisas se passavam do mesmo jeito.
Como seu território foi cedido a colonos pelo SPI, os
indígenas da Bahia foram levados a trabalhar em fazendas da região. O ativista Sassá Tupinambá lembra
os relatos do pai de que, diariamente, os capatazes que
administravam os trabalhadores gritavam: “Tem algum índio aqui?”. Se a resposta fosse positiva, alguém
era castigado. Conta mais: “Meu pai nasceu numa dessas fazendas, em 1930, e nela ficou até 1955, com o pai
e os irmãos. Ele narra a visita do Exército nos vilarejos formados pelos funcionários da fazenda. Era um
sistema feudal, iam padres lá, tinha essas coisas de
catecismo e tudo. O interessante é que, como as mulheres não eram submetidas à opressão, elas mantinham algumas tradições. Por exemplo, os métodos da
medicina tradicional. Elas podiam cantar e fazer artefatos, cesto, rede, potes de barro. Já os homens ficavam
submetidos à opressão constante, desde crianças eram
obrigados a negar sua identidade. Meu avô foi levado
pelo Exército para essas fazendas ainda criança, por
volta de 1915, devido aos conflitos no sul da Bahia. Ele
nunca lembrou da vida em aldeia”.
Pesquisas mais recentes têm comprovado que as práticas de violência do indigenismo brasileiro no século

20 reproduziram, de certa forma, um padrão anterior.
Investigando documentos do século 19, o pesquisador
Pablo Antunha Barbosa, doutorando no Museu Nacional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encontrou
um relatório policial em que aparecem várias acusações
contra o missionário que dirigia um aldeamento de
grupos de língua aruak – hoje conhecidos como Terena
–, no interior de Mato Grosso.
Num episódio, um indígena acusado de “praticar atos
supersticiosos” – cantar ao som de um maracá, segundo
a descrição –, foi preso, espancado e torturado publicamente, para servir de exemplo aos companheiros. “Claramente, era uma medida de ‘domesticação pelo erro’.
O subdelegado ainda fez algumas acusações contra o
frei por condutas pouco católicas e relatou ‘torpezas’
cometidas pelo padre, termo que tem uma conotação
sexual”, relata Barbosa.
“O que o documento demonstra, sendo as acusações
verdadeiras ou não, é que as violências praticadas
pelo padre contra os índios são muito parecidas com
alguns tipos de violência que ainda observamos nas
antigas reservas do SPI, em Mato Grosso do Sul, por
exemplo”, segue o pesquisador. “Esse tipo de violência
[cadeia de índio, polícia de índio, ser preso com cordas] é
visto às vezes como uma coisa criada pelo SPI, mas
talvez seja algo um pouco mais antigo.”
Tenha origem no SPI ou em períodos anteriores, o
que os pesquisadores concordam é que ainda há
sinal desses antigos vícios no que é praticado hoje,
em pleno século 21 (como há até bem pouco tempo,
a administração das reservas por meio de capitães
ou a colaboração com fazendeiros para impedir que
os indígenas ocupassem terras reivindicadas como
de ocupação tradicional). “Seria interessante pensar
o quanto de militar e católico ainda resta no ‘nosso’
indigenismo pós-Constituição de 1988”, diz Barbosa.
“Esse modelo continua vivo, não está totalmente
superado”, adverte Souza Lima. í

Colaborou o antropólogo Daniel Pierri, na coleta de depoimentos
dos Guarani-Mbyá. Os nomes dos indígenas foram omitidos em
respeito aos depoentes, porque as lembranças relativas às violências
e perseguições são consideradas fortes e constrangedoras.
•
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balaio

Por Altamiro Vilhena

Caldo ardido

Macuxi, Wapixana, Ingaricó
e Patamona são etnias que
convivem na região dos lavrados
de Roraima. Embora sejam de
grupos linguísticos diferentes,
a vizinhança geográfica
estimula semelhanças culturais,
comoas práticas alimentares, que
os aproximam.
A bebida tradicional por aqueles
lados é o caxiri, e a mandioca é
o pão de cada dia. Mas o ponto
alto da culinária local é a
damurida, um caldo de pimenta
com carne ou galinha. Estrela
dos festejos índios, existe até
concurso para ver quem consegue
comer mais damurida. O prato é
para corajosos e começa a ser
oferecido já às sete da manhã.
Murupi, olho-de-peixe,
malagueta, trótróimû e a campeã
local canaimé dão sabor ao caldo.
Esta última pimenta, de tão
ardida, ganha o nome indígena
do “coisa ruim”. Ficou com
vontade de experimentar?
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Ingredientes:
Pimenta – que pode ser de diferentes tipos, sempre em grande quantidade
Alguma fonte de proteína animal – o tradicional é o uso de carne de caça ou
peixe, mas hoje pode ser feito também com carne de gado ou galinha caipira
Sal a gosto – incorporado na receita após a convivência com os não indígenas
Opcional – tucupi e temperos como cebola e tomate

Preparo:
Faça um caldo da carne, peixe ou galinha com o mix de pimentas escolhido.
Não esqueça que a graça da damurida é ser bem ardida. Então, não economize
na pimenta. Deixe cozinhar tempo suficiente para amaciar a carne e dar
gosto ao prato. Sirva com farinha grossa de mandioca e beiju de tapioca.

Entre os Kayapó, no Pará, os adereços
não estão condicionados apenas
aos dias de festa. A primeira pintura
corporal, por exemplo, é feita logo
que cai o cordão umbilical do recémnascido para identificá-lo e protegê-lo
contra espíritos.
Os grafismos são inspirados em animais
e seus rastros, além de outros elementos
da natureza. As responsáveis pelos
perfeitos traços são as mulheres, que
desde crianças aprendem a arte
da pintura corporal. Apenas os
pés e uma parte do rosto não são
tingidos do preto jenipapo, e recebem
diariamente uma dose de urucum.
As pinturas também marcam nos
adultos momentos da vida: casamento,
resguardo, fim de luto, expedições de
caça e de guerra. Durante o luto, aliás,
as pinturas são deixadas de lado. As
mulheres raspam a cabeça e até os
cabelos voltarem a crescer não podem
se enfeitar, dançar ou falar alto. O luto
se encerra com os cabelos crescidos e
uma nova pintura, que as traz de volta
à vida social da comunidade.
Mas não são apenas as pinturas que
caracterizam os Kayapó. As orelhas
ganham alargadores pintados de
urucum, progressivamente aumentados
até o tamanho de uma moeda. Os
meninos recebem ainda um enfeite
exclusivo: um piercing abaixo do lábio.
O adereço substitui os antigos botoques,
aqueles alargadores labiais de madeira,
como o usado pelo grande líder Raoni.
As miçangas dão toque especial.
As melhores vêm da Europa e são
vendidas a preço de ouro no comércio
local. Os Kayapó são clientes fiéis e
passam de geração em geração as
peças confeccionadas com as contas
importadas. Pulseiras, cordões,
tornozeleiras e braceletes são apenas
uma parte da produção. Longos fios
de uma única cor são enrolados várias
vezes nos pulsos ou formam faixas que
atravessam o corpo do ombro à cintura.
E é este estilo, regado a inovação e
muitas cores, que faz a alegria e a
vibração do dia a dia kayapó.

Beleza kayapó

Por Altamiro Vilhena

Língua Sateré-Mawé
Tikwã pássaro que canta anunciando a chegada da chuva.
Anumaré Deus.
Tupi Curuaya as duas fontes originárias da língua sateré-mawé.
Tuxaua o guaraná é considerado um Tuxaua, um chefe saterémawé. Diz a lenda tupi que um menino foi morto pelos próprios
tios; em seguida, a mãe enterrou os olhos da criança, de onde teria
brotado o primeiro pé de guaraná.
Tarubá bebida forte com a qual os índios comemoram a colheita.
Caranã trama com que se faz a esteira onde fica exposta parte da
colheita, durante a festa.
Marau referente à localização das aldeias. Cerca de três mil SateréMawé vivem na terra indígena Andirá-Marau.
Caraipé forno de barro de caraipé (árvore encontrada no mato),
considerado melhor do que o de ferro e resgatado pelo controle de
qualidade do guaraná. Com o forno de barro, o gosto do guaraná
muda, porque a amêndoa é bem torrada.
Uaranã origem da palavra guaraná, significa “princípio da sabedoria”.
Capó guaraná ralado muito consumido com água durante a festa.
Porantim pedra contendo os mandamentos e leis do grupo, que é
colocada no centro da festa.
Tucandeira espécie de formiga considerada como divindade
e usada nos rituais de passagem. Sua picada é extremamente
dolorosa, mas os meninos, para demonstrar coragem, têm que
colocar a mão dentro de uma espécie de luva de cipó cheia de
tucandeiras e resistir impassíveis à dor. Só depois disso são
considerados adultos.
Foto Christian Knepper
Trança Cipó refere-se a trançar as luvas de cipó que serão cheias
de formigas tucandeiras e vestirão as mãos do menino índio no
ritual de passagem para a vida adulta.
Palavras retiradas do poema Filho de Uaranã, publicado
na página 58 desta edição da ÍNDIO.
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ideias contemporâneas

Sabemos que há um crescente número de jovens indígenas
nas universidades. Só em Roraima, são aproximadamente 500
estudantes que saíram de suas aldeias rumo à cidade para cursar
o ensino superior. Realidade não tão diferente das comunidades
de Mato Grosso do Sul, hoje com um número significativo de
indígenas cursando graduação e pós-graduação.

Conhecimento a favor dos direitos indígenas
Por Luiz Henrique Eloy
O desafio de formar profissionais cientes do seu papel junto à comunidade

Recentemente visitei várias comunidades indígenas
de Roraima. Desde o momento em que desembarquei
na capital, Boa Vista, ouvi várias vezes a seguinte
expressão: “Este é um estado anti-indígena”. Expressão
que me é muito familiar, pois a ouço com frequência
no meu estado, Mato Grosso do Sul. Aliás, esta é uma
expressão muito presente na luta de lideranças e
amigos da causa indígena. Sobretudo quando se trata
de questões ligadas à violação e à negação de direitos
que nós, índios, sofremos ao longo da história. E
mais uma vez penso que só vamos conseguir lidar
com essas questões de forma mais eficaz formando
profissionais indígenas que sejam capazes de dialogar
e defender os interesses de suas comunidades.
Na visita a Roraima, conheci alunos do curso de
gestão territorial indígena e licenciatura intercultural,
do Instituto Insikiran da Universidade Federal de
Roraima. Eles têm grande preocupação com seu povo.
Mesmo longe, estudando na cidade, não perderam o
vínculo com a comunidade.
Essa é a principal diferença entre os universitários
indígenas desses dois estados. Em Mato Grosso do Sul,
são muito recentes as discussões sobre que tipo de
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profissional as comunidades querem, e se os alunos
que se formam todos os anos serão úteis para seu
povo. Em Roraima, no entanto, os parentes já saem
da universidade preocupados com o que poderão
oferecer às suas comunidades de origem. E é esta
atitude que gera transformações substanciais nas
ações das organizações indígenas, por exemplo.
Sabemos que há um crescente número de jovens
indígenas nas universidades. Só em Roraima, são
aproximadamente 500 estudantes que saíram de suas
aldeias rumo à cidade para cursar o ensino superior.
Nas comunidades de Mato Grosso do Sul, a realidade
não é tão diferente: há hoje um número significativo
de indígenas cursando graduação e pós-graduação. O
estado abriga a segunda maior população indígena do
país, só atrás do Amazonas, e conta 800 universitários,
em diversas áreas do conhecimento.
Porém, o fato de ter indígenas empenhados na sua
formação não significa necessariamente maior
participação deles na comunidade. Ouvi uma frase
de uma liderança de Roraima que aponta para uma
preocupação: “Os jovens falam: estou estudando
para não trabalhar na roça. Mas será que vai ter

trabalho para todos eles?”. O acadêmico só terá
condições de ajudar o seu povo se mantiver o vínculo
com a comunidade, pois assim poderá usar seu
conhecimento a favor da garantia e da conquista de
direitos indígenas.
Nesta viagem a Roraima, a primeira comunidade
que conheci foi a Malacacheta, localizada na região
da Serra da Lua. Ali, participei da capacitação dos
agentes ambientais voluntários, promovida pelo
Conselho Indígena de Roraima (CIR), em parceria com
o Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional
do Índio (Funai). E o que mais me chamou a atenção
foi a participação da comunidade – crianças da escola,
professores, agentes de saúde, jovens estudantes,
anciãos e lideranças. Participação esta que não
se resumia apenas a estar presentes, pois todos
estavam mesmo interessados no que se discutia ali.
Eles assinalavam questões profundamente ligadas ao
cotidiano da comunidade, e é esse envolvimento que
faz a diferença.
Essa oficina foi conduzida pela advogada indígena
Joênia Wapixana, que assessorou todos de forma
sim-ples e eficiente, reafirmando mais uma vez
a íntima ligação com sua comunidade. Joênia é a
primeira advogada indígena do Brasil e também
uma das princi-pais lideranças na defesa dos direitos
territoriais dos povos indígenas da sua região. Ela teve
papel fundamental no processo de demarcação da
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que abriga quase
20 mil índios de cinco etnias diferentes e teve em
2009 o fim das discussões sobre a sua constitucionalidade, após a definição favorável aos índios concedida

pelo Supremo Tribunal Federal (STF). É este tipo de
ativismo que Joênia tem, em relação à garantia dos
direitos do seu povo e defendendo os interesses dos
grupos indígenas de Roraima, que muitas vezes falta
em outros povos. Aqui em Mato Grosso do Sul, por
exemplo, nós não vemos isso, mesmo já tendo alguns
advogados indígenas.
Já está na hora do Estado brasileiro assumir seu
compromisso com o Estado Democrático de Direito,
voltando os olhos para os povos originários. Está na
hora de promover políticas públicas que protejam nossas comunidades e, ao mesmo tempo, permitam que
tenhamos autonomia. Autonomia para estarmos sempre presentes quando se decidem assuntos que refletem diretamente sobre nossos direitos, e também para
que possamos desenvolver e caminhar seguramente,
seguindo nossos próprios princípios e costumes. Mas,
para que isso aconteça, é urgente que nós, indígenas,
tenhamos clareza de que precisamos nos preparar
para defender os interesses dos nossos povos.

Luiz Henrique Eloy é indígena da etnia Terena, de Mato Grosso do
Sul. Formou-se em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco
em 2011. Seus estudos levaram em conta as necessidades de sua
comunidade, e seu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Terra
Indígena Raposa Serra do Sol.
•
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mitos
Por Raoni Metuktire

A origem do mundo

Como surgiram os alimentos

Antigamente nós vivíamos no céu. Lá não existia noite nem
chuva. Um dia, durante a caça, um índio encontrou um tatu, que
para escapar cavou um enorme buraco e sumiu dentro dele.

Antigamente, os rapazes se reuniam em rodas para
conversar. Um dia, durante essas conversas, um deles se
deitou, olhou para uma estrela e disse:

O caçador incrédulo ficou encantado com o que viu através do
buraco. Era um outro mundo, com grandes rios serpenteando
vastas florestas habitadas por animais e muitas palmeiras.

- Bonita estrela, se fosse uma mulher me casaria com ela.

O índio voltou para a aldeia, contando sua história. Curiosos,
foram todos ver a novidade. Divididos entre entusiasmo e medo,
decidiram que teceriam uma longa corda para ver de perto o
mundo lá debaixo. Quando a corda ficou pronta, o primeiro índio
desceu e muitos outros o seguiram. De repente, sem que ninguém
esperasse, um velho, indignado com a debandada, cortou a corda
que ligava os dois mundos com um machado de pedra. Por isso as
estrelas, lá no alto, são nossos parentes que ainda vivem no céu.

Terminada a reunião, todos foram dormir. Chegando em
casa, o rapaz que tinha visto a estrela se deparou com uma
mulher em sua rede. Espantado, perguntou:
- Quem é você?
A moça respondeu que era a estrela que ele havia desejado
e que desceu do céu para ficar com ele. Naquela noite, os
dois conversaram sem parar. Ao amanhecer, o rapaz pegou
uma grande cabaça e guardou a estrela dentro, para que
ninguém a encontrasse. Ele tomava o cuidado de sempre
jogar cinzas em volta da cabaça para que, se alguém se
aproximasse, ficassem as pegadas no chão.
As conversas noturnas eram sempre escutadas pela mãe
do índio. Mas ela nunca tinha visto a moça ou outra pessoa
na rede com o rapaz. Um dia, a mãe viu o que estava

acontecendo e, quando amanheceu, ela abriu a cabaça e viu
a moça bonita que estava dentro. Perguntou se era com ela
que seu filho tanto conversava todas as noites. A moçaestrela confirmou e a mãe do rapaz a tirou da cabaça. Os
dois então se casaram e tiveram filhos.
Certo dia, tiveram que sair atrás de alimentos. Procuraram
muito e nada encontraram. Como estavam de mãos vazias,
ela disse ao marido que iria buscar comida com sua mãe, no
céu. Pediu então que ele encontrasse uma árvore bem alta,
de onde pudesse arremessá-la ao céu.
Ele encontrou uma grande árvore, baixou o galho mais
alto e a colocou em cima. Estava com medo de que sua
mulher não voltasse mais, mas ela garantiu que só ia
buscar alimentos e voltaria para sua família. Ele então a
arremessou de volta para o céu. Passou-se muito tempo, até
que ela retornou.
A moça-estrela trazia muitas mandiocas, batatas assadas
e outras raízes. Estava cheia de alimentos. Todos na
aldeia viram a fartura de comida que a mulher carregava.
Gostaram e aprenderam a plantar. Nunca mais faltou
comida, desde então.

• Texto adaptado pela equipe da produtora e editora Dialeto para o
filme Caiapó Metutire
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ilho de Uaranã

outras palavras

Por Rita Alterio
Foto de Christian Knepper

Dança que o canto é de Tikwã
É chuva de Anumaré
Roncou trovão, um raio de deus Tupã
E Sateré-Mawé
Canta meu povo do Tapajós
À beira do Andirá
Tupi Curuaya
Pé na terra
Pai Tuxaua
Sagra a mãe desse chão, cuia de tarubá
Dança a colheita, a esteira de caranã
Rio de mel pra regar xamã, Tupinambá
Noite de lua, o canto de Iara
Dança que o canto é de Tikwã
É chuva de Anumaré
Roncou trovão, um raio de deus Tupã
E Sateré-Mawé
Canta meu povo do Tapajós
À beira do Andirá
Tupi Curuaya
Pé na terra
Pai Tuxaua
Torra o pão de Marau no barro caraipé
Trança cipó pro filho de Uaranã
Água e pó, Porantim, é festa Sateré
Dança a Tucandeira o índio do amanhã

• Filho de Uaranã é uma composição da letrista
Rita Alterio para o projeto musical Santo de
Casa, de Rafael Alterio, que traz aspectos da
cultura dos povos espalhados pelo Brasil. Filho
de Uaranã conta a origem do povo SateréMawé, no Amazonas, também conhecido como
“filhos do guaraná”.
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México

mãos dadas e são um modo de reposicionar o Estado
em nossos espaços. O Estado avança e atrás dele vem
o capital para fazer negócio.”
É exatamente o que se observa na comunidade de
Ostula, no município de Aquila, em Michoacán. São
mais de 19 mil hectares, que abrigam 23 povoados
de indígenas nahua. Em 2009, pouco depois de promulgarem o Manifesto de Ostula, que reivindicava o
direito à autodefesa indígena, os Nahua recuperaram
mais de mil hectares de propriedade comunitária que
haviam sido ilegalmente ocupados por grupos de mestiços por mais de 40 anos. Ali, criaram a comunidade
autônoma de Xayakalan, onde atualmente habitam
aproximadamente 250 indígenas. Desde então, os Nahua resistem aos mais diversos tipos de pressão por
ocuparem um território estratégico para o governo.
O local é rico em jazidas de ferro e ouro e tem potencial turístico, com praias visadas por um plano de desenvolvimento do governo que inclui a construção de
uma rodovia. A guarda comunitária de Ostula conta
com quase 500 integrantes que protegem as terras
em conflito.

Uma resposta à violência
Por Joana Moncau
Comunidades indígenas resgatam no México a organização comunitária autônoma
como forma de autodefesa e de sobrevivência

O presidente mexicano Felipe Calderón deixará o governo em 2012 tendo a militarização como a principal
marca de seu mandato. Desde 2007, por meio da Iniciativa Mérida – estratégia conjunta com os Estados
Unidos para combate ao narcotráfico –, o México conta com mais de 50 mil soldados nas ruas e um custo
social que ultrapassa 50 mil vítimas. Nesse contexto
de caos e terror, as comunidades indígenas se viram
especialmente ameaçadas e sua resposta mais contundente às violências sofridas tem sido a autodefesa
construída de forma autônoma.
Laura Carlsen, diretora do Programa das Américas
do Centro de Relações Internacionais (IRC), afirma
que “a militarização, com pretexto da guerra contra
o narcotráfico, avança contra comunidades indígenas
e camponesas que resistem a ceder seus territórios e
recursos”. Para a pesquisadora, o ambiente de erosão
do Estado de Direito e do tecido social, causado tanto
pelas ações do crime organizado, como pela guerra
contra ele lançada pelo Estado, tem serventia para
ambos os setores, pois permite que se aflorem todos os
tipos de processos violentos na disputa por território.
Diante desta ofensiva, as comunidades indígenas começam a reagir e a colocar em prática uma organização baseada em seus sistemas normativos tradicionais.
“Os povos indígenas entenderam que por parte das
autoridades não virá nenhuma resposta que resolva
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a ausência de segurança. Isto levou as pessoas a criarem mecanismos de autoproteção por acordos comunitários”, explica Abel Barreda, diretor do Centro de
Direitos Humanos da Montanha Tlachinollan, do estado de Guerrero. As formas como essas experiências
de autodefesa se desenvolvem são diversas, entretanto, trazem em comum a determinação de proteger
suas comunidades e territórios, sem receber qualquer
tipo de remuneração e sem nenhum vínculo partidário ou com o governo.
A experiência mais recente de autodefesa é a da
comunidade indígena puhérpecha de Cherán, que no
dia 15 de abril deste ano resolveu pegar em armas
para enfrentar um grupo de madeireiros. Segundo
os indígenas, os criminosos atuam irregularmente
em seu território há pelo menos três anos, com a
cobertura de grupos armados ligados ao tráfico e
ao próprio governo. O estopim da reação ocorreu
quando os madeireiros tentaram derrubar as árvores
em torno de uma área de manancial usada para
abastecer as comunidades. Um grupo de indígenas
enfrentou e deteve cinco invasores. Em poucas horas,
toda a comunidade saiu às ruas para se defender
com barricadas e rondas noturnas, a fim de brecar a
devastação e a onda de violência.
A devastação do território já atingiu 80% dos 20 mil
hectares de bosque da terra indígena e compromete

a principal atividade econômica das comunidades: a
extração de resina das árvores. A ronda comunitária
tem total apoio dos quase 20 mil integrantes das
comunidades, os quais, além de se comprometerem com esse sistema de autodefesa, dispõem-se
a organizar a vida do grupo independentemente do
governo, ao qual desistiram de recorrer. Os resultados
já são visíveis, de acordo com os indígenas: antes
de se organizarem, saíam de seu território quase
200 caminhões de madeira diariamente; agora,
esse número foi reduzido para três. Mas o custo da
resistência é alto: três indígenas foram mortos nos
três primeiros meses.
“Na América Latina existem muitas experiências de
autonomia e de ofensiva do Estado para aniquilar
nossa autonomia. Uma delas está sendo vivida por
vocês. Trabalhar pela autonomia supõe automaticamente ser objeto de repressão da ofensiva do Estado”,
disse Raúl Zibechi, jornalista e analista uruguaio, em
conversa pela internet com os indígenas de Cherán.
Na conversa, ocorrida no último 28 de maio e disponibilizada pela Agencia Prensa India, Zibechi também
apontou as duas principais formas dessa ofensiva:
“Uma é a militarizada, que supõe a aliança do Estado
e do capital transnacional. Há outra mais sutil, que é a
ajuda estatal supostamente para o desenvolvimento e
para superar a pobreza. Ainda que branda, essa forma
não é menos grave, pois busca aniquilar a soberania
política das comunidades. Essas duas maneiras vão de

De acordo com a Comissão pela Defesa dos Bens
Comunais de Santa Maria Ostula, o que se torna cada
vez mais evidente é que, quanto mais se incrementa
a presença dos efetivos militares na região, mais
aumenta a atuação dos grupos paramilitares. Um
dos membros da comissão, que não quis se identificar
por motivos de segurança, descreve a situação vivida na região: “A delinquência não está apenas nos
ameaçando, está nos assassinando, sequestrando
nossa gente, nos roubando. Quanto à presença militar,
como não é efetiva para deter esses grupos, passa
a ser uma ameaça a mais”. Só nos primeiros sete
meses de 2011, chegou a 16 o número de indígenas
assassinados.

Uma história antiga
As comunidades de Cherán e Ostula são os exemplos
mais contundentes da organização autônoma que
surge como resposta direta à violência vivida no
México. Entretanto, experiências como essas buscam
inspiração em outras comunidades indígenas que, há
muito tempo, se organizam nesse sentido. Quando
se fala em autodefesa indígena, uma das referências
no país é a Polícia Comunitária de Guerrero, formada
por Mixteco e Tlapaneco (Na Savi e Me’phaa, como se
autodenominam, respectivamente, esses indígenas),
além de mestiços.
Criada em 1995, a Polícia Comunitária apareceu em
um contexto marcado por fortes violações aos direitos
humanos vivido nos anos 90. Entre homicídios, assaltos nas estradas e violações às mulheres na região,
os principais casos que levaram à consolidação da
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organização foram os massacres a povos indígenas
nas comunidades de Aguas Blancas e de El Charco. O
primeiro, em 1995, foi marcado pelo assassinato de 17
camponeses e outros 21 feridos pela polícia estatal,
que compareceu ao local para impedir uma manifestação da Organización Campesina de la Sierra del
Sur. Em 1998, no massacre de “El Charco”, 11 indígenas que descansavam em uma escola primária foram
exterminados pelo Exército.

Os resultados dessa estrutura – segundo a qual a segurança deve ser construída, vigiada e monitorada
pela própria comunidade – são visíveis. De acordo com
a organização, os índices de homicídios e violações na
área de atuação da Crac diminuíram em até 90%. Os
policiais comunitários são tratados como heróis, e o
número de comunidades que aderem à organização
só cresce. Atualmente, o corpo policial conta com
cerca de 700 membros.

No mesmo ano, além de criar sua própria polícia,
as comunidades também resolveram fundar um
sistema de Justiça comunitária, fundamentado na
ideia de reeducação. O conjunto dessas iniciativas
deu origem à Coordenadoria Regional de Autoridades Comunitárias (Crac) da região da Costa-Chica e
Montanhas de Guerrero.

Nove municípios da região, abrangendo quase 65
comunidades e 100 mil habitantes, integram esse
sistema de segurança feito por uma polícia que não
pertence ao governo. Cada vez mais, a Crac vem
buscando ampliar sua área de atuação e o exercício
da autonomia, começando a pensar em áreas como
saúde, soberania alimentar, educação, preservação do
meio ambiente e comunicação.
“Em Guerrero, a maior ameaça são as próprias autoridades. São elas que geram caos, instabilidade”, explica Abel
Barrera. Não são poucos os registros de casos em que o
Exército atua para ameaçar defensores dos direitos humanos e romper o tecido social das comunidades.
A morte dos indígenas mixteco Raul Lucas Lucia e
Manuel Ponce Rosas é um dos casos documentados
que merece destaque. Após levarem adiante por mais
de uma década as denúncias contra o massacre do
Charco, eles foram mortos em 2009. Há testemunhos
de que foram vistos pela última vez sendo detidos pela
Polícia federal local. Segundo a versão do governo,
foram executados pelo “crime organizado”.

Indígenas puhérpecha de Cherán se organizam
para impedir a devastação e a violência
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Foto Clayton Conn

“A ‘guerra ao narco’ está servindo como um bom
mecanismo para justificar a presença do Exército em
regiões onde atuam movimentos sociais e facilitar
a contenção social. Aí vemos como se cruzam os
interesses dos grupos em poder do Exército e da
delinquência organizada, que se utilizam desse
ambiente de agressão, de caos e terror, para golpear
as organizações sociais, para criminalizar sua luta,
para vinculá-las com a delinquência e neutralizá-las”,
afirma Abel Barrera.
“É evidente que incomoda muito ao governo a
existência de um grupo armado, organizado e que
não esteja sob seu controle”, pondera um membro da
Crac que prefere não ser identificado por motivos de
segurança. O território controlado pela Crac é uma
área de recursos naturais estratégicos, sobretudo de
minérios. Empresas canadenses e inglesas receberam
recentes concessões para explorar a área por 50 anos,
vigentes até 2059. As comunidades que integram a
Crac atualmente se organizam para resistir a esses
empreendimentos. í

Foto Simona Granati

Zapatismo, para além da autodefesa
O caso de Chiapas deixa em evidência que a contenção social é o objetivo maior da militarização no país.
Região de fronteira com a Guatemala e de atuação do
Movimento Zapatista de Libertação Nacional, neste
estado em que a presença do narcotráfico é incipiente
a militarização é ainda maior que em todo o resto do
país. “A guerra em Chiapas é uma guerra à parte do
narcotráfico, é uma guerra contra os zapatistas”, afirma Hermann Bellinghausen, jornalista de assuntos especiais do diário La Jornada que acompanha há 17 anos
os conflitos na região.
Exemplo mais completo de autonomia, com seu sistema
composto por exército, governo civil – as Juntas de Bom
Governo – e mecanismos próprios de justiça, os zapatistas resistem às ofensivas do governo desde seu levante,
em 1º de janeiro de 1994, no estado de Chiapas. Nesse
dia, quase quatro mil indígenas de origem maia – Tojolabales, Tzetzales, Choles e Tzotziles, em sua maioria
– levantaram-se em armas e apresentaram ao mundo
seu Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN).
O EZLN se organizou na clandestinidade no início
dos anos 80 e, por mais de uma década, cresceu e tomou força na Selva Lacandona, região marcada pela
dificuldade de acesso. Ocupada em sua maioria por
indígenas que eram antigos peões de fazendas e que
haviam perdido suas terras para a elite local, a região
acabou conhecida como o refúgio dos povos que não
se submetiam e dos índios em busca de liberdade. Não
por acaso, foi a principal base de apoio ao movimento. A região é conhecida também pela forte tradição
de rebeliões indígenas, desde os tempos coloniais.
A mais emblemática é a de 1712, quando, na região

onde está hoje a cidade de San Cristóbal de Las Casas
(nessa época, pertencente à Guatemala), indígenas
se levantaram em armas e dominaram por quatro
meses um terço dos povoados de Chiapas, antes de
sucumbir aos exércitos espanhóis.
Soma-se a esse histórico aquele que foi o estopim para
o levante zapatista: o modelo econômico encabeçado
pelo então presidente Carlos Salinas de Gortari (19881994) e que introduziu o país em um neoliberal que
perdura até hoje. Importante símbolo dessa política foi
a reforma, em 1992, do artigo 27 da Constituição, que
passava a colocar em risco as terras comunitárias, importante conquista da revolução de 1910 encabeçada
por Emiliano Zapata e Francisco Villa e que serviu de
base para uma ampla reforma agrária no país. Outro
marco do salinismo foi o Tratado de Livre Comércio
assinado entre México, Estados Unidos e Canadá, em
1993. Foi o primeiro passo para que o México se tornasse um dos países com maior número de tratados de
livre comércio no mundo. Não por acaso, o dia em que o
tratado entraria em vigor foi o escolhido para o levante
Zapatista.
Inspiração para comunidades indígenas e organizações
políticas não só do México, mas de todo o mundo, os
zapatistas seguem resistindo às mais diversas ofensivas do Estado. Como lembrou o subcomandante Marcos, em carta dirigida ao filósofo mexicano Luis Villoro,
em janeiro de 2011: “Como povos originários mexicanos e como EZLN, algo podemos dizer sobre a guerra.
Sobretudo se ela acontece em nossa geografia e neste
calendário: México, início do século 21”.
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olhares: Jean-Baptiste Debret (1768 - 1848)
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Pintor e desenhista francês. Integrou em 1816 a Missão Artística
Francesa, que fundou no Rio de Janeiro a escola que viria a ser
denominada Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou pintura.
De volta à França, em 1831, publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil
(1834-1839), um dos mais importantes documentos iconográficos sobre
o Brasil do século 19, já em domínio público. Nesta edição, Momie d’un
chef de Coroados - uma gravura que revela a prática funerária dos
Coroados, também conhecidos como Goitacazes.
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