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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.



CULTURA E PENSAMENTO é um programa nacional de estímulo à 

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

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

programa é dar suporte institucional e financeiro a iniciativas que 

fortaleçam a esfera pública e proponham questões e alternativas para 

as dinâmicas culturais do país.

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

financiamento de debates e de periódicos impressos de alcance nacional. 

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

artistas, instituições e grupos culturais, pesquisadores, organizações da 

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

temas da agenda contemporânea.

O projeto de revistas do Programa Cultura e Pensamento busca ofertar 

gratuitamente conteúdos de elevada qualidade a um público amplo e 

diversificado de leitores, através de uma rede de circulação formada 

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

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

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

edições bimestrais, totalizando a circulação gratuita de 1.200.000 

exemplares de revistas com discussões sobre arte e cultura, oriundas de 

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

editoriais de cinco regiões e 19 estados brasileiros. 

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

E PENSAMENTO tem patrocínio da Petrobras e é realizada pela  

Associação dos Amigos da Casa de Rui Barbosa. 

Este projeto foi contemplado pela seleção pública de revistas culturais 

do programa CULTURA E PENSAMENTO 2009/2010.

Cultura e terra

Nesta quinta edição tratamos mais uma vez de um tema essencial 

aos povos indígenas: o direito a terra. Mais do que um lugar para 

viver, o território para os índios tem importância cultural. É onde eles 

expressam o modo de viver, de ser e de pensar. 

Certa vez Azelene Kaingang, socióloga indígena e conselheira da 

revista, disse: “A sociedade em geral pensa na terra com a visão 

do valor monetário, do quanto ela vale para compra e venda. Para 

os povos indígenas, a terra é a referência de identidade”. Ninguém 

melhor do que ela para reafirmar o que há muito tempo lideranças, 

antropólogos e indigenistas defendem. Defesa que está concretizada 

em nossa Constituição Federal, ao reconhecer o direito territorial como 

imprescindível à “reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições”.

Assim, é alarmante cada tentativa de se tomar esse direito das mais 

de 220 etnias que vivem no Brasil.

O tema é debatido neste número de ÍNDIO em vários artigos e 

reportagens, sob diversas visões que se complementam. No Ensaio, 

imagens de índios na Rio+20, o maior encontro sobre sustentabilidade 

do planeta. Em Cultura, a vastidão de línguas que ainda sobrevivem 

no país. Em Direitos, mais uma história de negligência: os 

acampamentos dos Guarani Mbyá no Rio Grande do Sul. 

Há ainda muito mais, como a reportagem sobre a tentativa da 

Advocacia Geral da União em limitar os processos de demarcação 

de todas as terras indígenas com base nas condicionantes do 

Supremo Tribunal Federal para o caso Raposa Serra do Sol, seguida 

de uma análise certeira de um dos mais respeitados juristas da 

contemporaneidade, Dalmo Dallari.

Boa leitura!

Christiane Peres, Júlia Magalhães, Marcelo Aflalo
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É editor chefe de fotografia da Agência Brasil, a agência pública de comunicação 
brasileira. Já realizou inúmeras viagens nacionais e internacionais, registrando 
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Naquele 20 de março de 2009, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) anunciou uma sentença histórica, que 
reafirmou o direito dos povos indígenas a terra. Por 
dez votos a um, ficou decidido que a homologação 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, na divisa de 
Roraima com Venezuela e Guiana, permaneceria de 
forma contínua, como havia sido determinado pelo 
Poder Executivo quatro anos antes, em 2005. Os pro-
dutores rurais que ocupavam a área de forma irregu-
lar deveriam sair imediatamente. 
Entre agosto de 2008 e março de 2009, os ministros do 
STF debateram o caso. A imprensa abandonou o ha-
bitual desprezo pela causa indígena e tomou a corte 
suprema de câmeras, fotógrafos e repórteres. Havia 
cobertura jornalística em “tempo real”. Os terninhos 
deram lugar a cocares exuberantes. E, pela primeira 
vez em um julgamento de tamanha importância para 
a causa indígena, lá estava a defesa mais legítima 
possível, representada pela advogada Joênia Wapixa-
na, que, além da competência técnica, compartilhava 
a história e a cultura de um dos cinco povos habi-
tantes daquelas terras – Ingarikó, Macuxi, Patamona, 
Taurepang e Wapixana. 

Há muito tempo o Brasil não vivia uma comoção a 
favor dos índios. Talvez desde 1992, quando houve um 
movimento político e social enorme pela demarcação 
do território yanomami, também em Roraima. Casos 
diferentes, com histórias e contextos distintos, mas 
que mobilizaram rumo a um objetivo comum: fazer 
valer os direitos dos índios, uma dívida secular da so-
ciedade “branca”, que, entre contradições, repressões 
e até admiração, parece estar em eterno conflito com 
os povos originários do Brasil. Isso não é novidade. 
O que chama atenção agora é que, mesmo com todos 
os dispositivos jurídicos previstos pela Constituição 
Federal de 1988, a questão indígena ainda sofre re-
trocessos e boicotes no país. E pior, com o apoio insti-
tucional do Estado brasileiro, por meio da atuação de 
seus três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Esse é um obstáculo que uma sociedade democrática 
já deveria ter superado. Será?
“Os direitos garantidos na Constituição resultaram 
de um longo processo. A grande novidade a partir de 
1988, no entanto, foi tirar legalmente as terras indí-
genas de um ‘mercado’ de terra almejado por uma 
agenda desenvolvimentista”, explica o antropólogo 

Terra e liberdade
Por Júlia Magalhães

direitos

Estado desenvolvimentista contribui sistematicamente para a vulnerabilidade da 
política indigenista, colocando em risco mais de 220 etnias que vivem no país
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Cristhian Teófilo da Silva, professor da UnB (Universi-
dade de Brasília) e pesquisador da política indigenista 
brasileira. Apesar disso, ele completa: “O julgamento 
da Raposa foi simbólico porque deixou transparecer 
que o usufruto dos índios à terra não iria se sobrepor 
aos interesses da União. Ou seja, é como reconhecer 
um direito e depois o esvaziar. Há a retórica do direito 
e a prática da restrição”, diz.
Cristhian se refere às 19 condicionantes impostas 
pelo STF para a homologação da Raposa. 

O caso da Raposa Serra do Sol

O vira-lata magro corria contente no pátio da aldeia. 
Recebeu o nome de Homologação, uma brincadei-
ra dos índios com uma de suas maiores conquistas. 
Depois de uma luta incansável, finalmente a terra in-
dígena havia sido homologada em abril daquele ano 
de 2005, pelo então presidente Lula, e a comunidade 
da Raposa Serra do Sol celebrava. Mas duraria pouco. 
Ainda durante as festas, pipocaram atentados contra 
a regularização da área indígena, com casas incen-
diadas e bloqueio à ponte que dava acesso a uma das 
mais de cem aldeias. 
A história da demarcação da Raposa teve início ainda 
no tempo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 
1919. Naquela época, embora reconhecidamente ocu-
pada pelos índios, a área já sofria constantes inva-
sões de agricultores. O SPI chegou a iniciar o processo 
de demarcação física do território, mas não concluiu. 
Nesse meio tempo, de nada menos que 86 anos, houve 
morte, conflito, trabalho escravo, pobreza, disputa. E 
ali, depois de quase nove décadas, a vitória tão sonha-
da começava a se desfazer novamente.
Essa narrativa se repete Brasil afora, ano após ano. 
Os vizinhos yanomami também demoraram uma 
eternidade para ver seu território finalmente homo-
logado –  ainda assim não conseguem manter a terra 
livre de invasões. Os Xavante de Marãiwatsédé, em 
Mato Grosso, vivem a situação bizarra de se sentirem 
estrangeiros no próprio chão. Os exemplos são inú-
meros, cada qual com suas peculiaridades. Fato é que 
a questão indígena no Brasil esbarra em muitos pro-
blemas, dois deles são a inexistência de uma reforma 
agrária e o domínio dos interesses econômicos (qual-
quer que seja a atividade, das plantações de arroz às 
gigantes produções de soja e gado, da mineração à 
geração de energia).
O caso da Raposa é emblemático porque reflete (e re-
pete) a condição dos índios brasileiros diante de um 
direito que lhes é direcionado, mas jamais consentido 
em sua plenitude. Os ocupantes da Raposa viveram 
de 2005 a 2009 uma situação de total incerteza e vul-
nerabilidade, apesar de terem seu território homolo-
gado pela União, como é de se esperar no processo de 
regularização fundiária garantida pela Constituição 
Federal (ver quadro “O que diz a lei”). Questionada 
pelo governo de Roraima, aliado dos arrozeiros, a ho-

contexto do STF, em que a corte discute temas 
amplos, obviamente ele serve de referência para 
outros julgamentos. Inclusive, durante o julgamento 
vários ministros avaliaram que o caso da Raposa 
seria um paradigma para outros casos relacionados a 
terras indígenas”, explica.
A intenção de fato se concretizou nas palavras do mi-
nistro Gilmar Mendes, na época presidente do STF. 
Logo após o julgamento, durante uma coletiva de im-
prensa, ele afirmou que a decisão poderia ser usada 
para os demais processos de demarcação. “Fixamos 
um estatuto que deve ser aplicado não só no caso da 
Raposa, mas nos demais processos de demarcação, 
inclusive nos processos em curso, levando-se em con-
ta as 19 condições estabelecidas”, disse na ocasião. 
Em outros julgamentos semelhantes, entretanto, os 
ministros Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Britto 
relativizaram essa postura.

direitos: PEC e AGU

“O julgamento da Raposa foi simbólico porque deixou transparecer 
que o usufruto dos índios à terra não iria se sobrepor aos 
interesses da União. Ou seja, é como reconhecer um direito e 
depois o esvaziar. Há a retórica do direito e a prática da restrição.” 
(Cristhian Teófilo da Silva, antropólogo) 

mologação da terra indígena foi parar no Supremo 
Tribunal Federal.
Felizmente, a corte julgou o processo de demarcação 
legítimo e concedeu às cinco etnias da Raposa o 
direito à área de 1,7 milhão de hectare. No entanto, 
em um exercício de bate e assopra, o STF pontuou 19 
condicionantes para a sentença favorável aos índios.
Se antes estados, municípios ou qualquer outra parte 
interessada podiam apenas contestar a demarcação 
da área, a partir das condições do STF no julgamento 
da Raposa, eles podem participar de todo o processo 
administrativo, até então sob responsabilidade ex-
clusiva do Governo Federal. Segundo Luiz Fernando 
Villares, advogado especializado em direitos indíge-
nas, esse fato pode tornar os processos de demarca-
ção ainda mais lentos (ver quadro “O processo de re-
gularização fundiária”).
No entanto, para ele, o aspecto mais negativo das con-
dicionantes do STF é excluir a consulta às comunida-
des indígenas nos assuntos de uso e gestão das terras 
tradicionais. “Isso afeta radicalmente a autonomia dos 
índios”, diz Luiz Fernando, que foi procurador-geral da 
Funai entre 2005 e 2007 e assessor jurídico do Ministé-
rio do Meio Ambiente na gestão de Marina Silva.

E vale?

Segundo Luiz Fernando Villares, a decisão do STF 
sobre a homologação da Raposa Serra do Sol, em 
tese, deveria valer apenas para esse caso. Em tese. 
Ele explica que a decisão abriu um precedente 
perigoso, que pode ser retomado a qualquer momento 
em outros questionamentos relacionados a terras 
indígenas na corte suprema. “A decisão da Raposa 
vale para o caso específico, não tem efeito vinculante 
direto com outros casos semelhantes. Mas, no atual 

exemplo, a aprovação de duas Propostas de Emendas 
Constitucionais (PEC) que tramitam no Congresso 
Nacional, ambas de parlamentares de Roraima. A PEC 
215/2000, do deputado Almir Sá (PPB-RR), propõe que 
o Congresso participe do processo de demarcação, 
hoje de responsabilidade do governo federal. No caso 
da PEC 38/1999, de autoria do senador Mozarildo 
Cavalcanti (PTB-RR), além de querer submeter as 
demarcações de reservas indígenas à aprovação 
do Senado, também prevê que as demarcações não 
excedam 30% do território dos estados. 
Outra condição imposta pelo STF que causou polêmi-
ca foi a de número 5: “O usufruto dos índios não se 
sobrepõe ao interesse da Política de Defesa Nacional. 
A instalação de bases, unidades e postos militares e 
demais intervenções militares, a expansão estratégi-
ca da malha viária, a exploração de alternativas ener-
géticas de cunho estratégico e o resguardo das rique-

Relator do caso da Raposa na época, Ayres Britto fez 
um belo voto a favor dos índios e repudiou argumen-
tos que questionaram a legitimidade do direitos a 
terra. “A Constituição superou a visão do colonizador 
dos índios. Visão preconceituosa, cruel, exploradora, 
etnocida. Uma visão escravagista. A Constituição de-
cididamente optou pelo prestígio das etnias indíge-
nas como formadoras do caráter nacional. Isso não é 
romantismo nem lirismo. É interpretação de direito 
constitucional”, afirmou.
O único ministro a votar contra a homologação foi 
Marco Aurélio Mello. Já o ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito indicou 18 condicionantes, seguido 
por Celso de Mello, que sugeriu a de número 19, que 
diz: “É assegurada a participação dos entes federativos 
durante o processo demarcatório”. Ora, a Constituição 
já prevê que a regularização das terras indígenas é 
responsabilidade da União. Então, o que está por trás 
desta prerrogativa? A brecha que permitiria, por 

zas de cunho estratégico a critério dos órgãos compe-
tentes (o Ministério da Defesa, o Conselho de Defesa 
Nacional) serão implementados independentemente 
de consulta às comunidades indígenas envolvidas e à 
Funai”. A gravidade do texto está em oficializar a falta 
de diálogo do Estado com os povos indígenas.
“Há um total autoritarismo por parte do governo ao 
lidar com os povos indígenas”, reflete Luiz Fernando. 
“O diálogo é uma imposição da Constituição, da 
Convenção 169 e da Declaração Universal dos Povos 
Indígenas, mas é constantemente desprezado pelo 
governo. Esse diálogo é absolutamente necessário”, 
completa.  Hoje, a construção da usina hidrelétrica de 
Belo Monte simboliza esse autoritarismo do Estado, 
pois as decisões não têm sido debatidas de forma 
adequada com as comunidades afetadas e a obra já 
foi iniciada mesmo sem um plano de compensação 
ambiental estabelecido. O

 q
u

e 
d

iz
 a

 le
i A Constituição Federal é clara: “São reconheci-

dos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos origi-
nários sobre as terras que tradicionalmente ocu-
pam, competindo à União demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens.” 
Por ocupação tradicional entende-se um grupo 
que habita permanentemente uma terra segun-
do seus costumes e tradições. Aliás, é justamen-
te a ideia de um território culturalizado que for-
talece o reconhecimento de que os povos nativos 
têm direito a suas terras. Qualquer forma de 
restrição ao acesso dos índios a seus territórios 
significa violar seus direitos constitucionais.
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Violações institucionalizadas

As PECs que tramitam no Congresso são absoluta-
mente inconstitucionais porque submetem a demar-
cação de terras indígenas a um juízo político. “Caso 
aprovadas, o reconhecimento do território não será 
feito de acordo com os direitos dos povos indígenas, 
mas sim de acordo com a representação da maioria. 
No Direito, os direitos fundamentais e os direitos hu-
manos foram pensados justamente para proteger as 
minorias”, esclarece Luiz Fernando. 
A boa notícia é que a tramitação das propostas pode 
levar anos e ainda estão sujeitas ao veto da Presidên-
cia da República. Mesmo que sejam sancionadas, há 
também a possibilidade de representantes parlamen-
tares a favor da causa indígena entrarem com uma 
ação de inconstitucionalidade no STF.
“Em uma democracia, todas as discussões relevantes 
para a sociedade acabam sendo avaliadas pelo poder 
máximo do Judiciário. Isso é normal acontecer e, 
historicamente, o STF sempre se posicionou de forma 
favorável aos índios”, afirma Luiz Fernando.
Ele explica que, desde o governo de Fernando Hen-
rique Cardoso, a atuação do STF passa por transfor-
mações. “O STF está se tornando menos uma última 
instância do Judiciário e mais um tribunal constitu-
cional, nos moldes da Suprema Corte americana ou 
do Tribunal Constitucional alemão, que são os dois 

pois a AGU não pode estender uma decisão provisória 
para todos os casos”, esclarece o especialista em di-
reitos indígenas.
A portaria é uma regulamentação interna do Poder 
Executivo e a AGU tem poder para determinar re-
gras na aplicação da legislação para a administração 
pública federal. No caso da Portaria 303, a decisão é 
fruto de intensa pressão da Federação de Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul, com apoio da ban-
cada ruralista. No entanto, o conteúdo da portaria é 
inconstitucional, como mostra o jurista Dalmo Dalla-
ri em artigo na página 14.  
Luiz Fernando diz que a Portaria 303 da AGU, caso 
passe a valer, tem um efeito prático na demarcação 
muito mais imediato do que as PECs. A iminência de 
um retrocesso fez com que movimentos indígenas, 
ambientalistas e pessoas ligadas aos direitos huma-
nos reagissem de forma energética. Indígenas de todo 
o Brasil, inclusive Raoni Metuktire, o mais conhecido 
líder kayapó, participaram de manifestações em Bra-
sília e personalidades como a filósofa Marilena Chauí, 
o escritor Frei Betto e o linguista americano Noam 
Chomsky, entre muitos outros, apoiaram uma cam-
panha contra a PEC 215, que já conta com mais de 20 
mil assinaturas.

Formas de representação

Diante dos inúmeros conflitos da sociedade envolven-
te com povos indígenas, fica claro o abismo entre qual 
seria a forma ideal de garantir direitos aos índios e o 
que de fato tem sido feito. 
Não há dúvidas de que hoje, depois de um longo pe-
ríodo de governos autoritários que perduraram até a 
década de 1980, com curtos períodos de democracia, 
vivemos um momento importante de amadurecimen-
to político, que possibilita um debate mais avançado 
em busca de uma relação justa e harmônica entre os 
povos indígenas e a nação brasileira.
“Para que a política indigenista funcionasse de fato 
seria necessário que ela dialogasse com os diferentes 
grupos indígenas, respeitando o sistema de organiza-
ção social de cada um deles. Mais do isso, o ideal seria 
que os direitos garantidos de forma mais ampla fos-
sem operacionalizados por políticas bem específicas 
voltadas para cada contexto. E isso deveria valer para 
tudo – para terra, educação, saúde, cultura”, explica 
Luiz Fernando.
Para ele, a questão fundiária, apesar de ser objeto de 
muitos conflitos, é a mais bem resolvida legalmente, 
pois há um conjunto de normas que se debruçam so-
bre o tema. “Isso não significa que as terras indígenas 
estejam sendo demarcadas, mas a terra é um direito 
reconhecido desses povos”, diz. 
Luiz Fernando ainda explica que a Constituição Fe-
deral, no que diz respeito aos direitos dos povos na-
tivos, é bastante avançada, pois permite a elaboração 
de políticas públicas que deveriam levar em conta a 
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paradigmas de suprema corte no mundo. No Brasil, o 
STF tem discutido temas de relevância com uma pos-
tura bastante liberal. Só que no meio do caminho, ao 
julgar o caso da Raposa, o STF foi mais conservador 
e fez da bula uma decisão sobre os direitos dos povos 
indígenas”, diz, lembrando que as condicionantes são 
resultado da pressão de setores desenvolvimentistas 
de não conceder mais direitos aos índios.
Nesse sentido, o que mais preocupa é a Portaria 303 
da Advocacia Geral da União (AGU), anunciada em 
julho de 2012 e que faz valer as 19 condicionantes 
aprovadas pelo STF no caso da Raposa para todos os 
processos de demarcação de terra indígena no Brasil. 
“A Portaria da AGU quis tornar o caso da Raposa 
vinculante a todos os casos de demarcação de terra 
indígena que acontecem no governo federal. Isso foi 
feito de uma forma completamente equivocada, por-
que tecnicamente o julgamento da Raposa não teve 
o trânsito em julgado, pois ainda está pendente de 
recurso, que são os embargos de declaração. Para pio-
rar, a AGU, sob pressão, suspendeu a Portaria para até 
o dia seguinte do trânsito em julgado, como se fosse 
possível prever que o caso não terá nenhuma altera-
ção ou nenhum esclarecimento. Juridicamente, essas 
decisões da AGU transparecem uma incompetência 
técnica enorme. O correto seria anular a Portaria, 

diversidade das etnias brasileiras. No entanto, a rea-
lidade é outra e há um domínio de normas jurídicas 
impostas pelo pensamento ocidental moderno. Nesse 
sentido, tanto ele como o professor Cristhian Teófilo 
concordam que o sistema Judiciário ortodoxo é extre-
mamente prejudicial. 
“O esforço deveria ser no sentido oposto, de respeito 
à diversidade. Esse tratamento ortodoxo que se dá so-
bre os direitos garantidos aos povos indígenas pode 
ser muito ruim”, diz Cristhian.
O professor e pesquisador da política indigenista 
acredita que lentamente avançamos em alguns as-
pectos. “Vale a pena mencionar que nos últimos três 
governos houve uma expansão notável da participa-
ção indígena nas esferas municipais e estaduais. Mas 
ainda é preciso refletir até que ponto essa participa-
ção é qualitativa e representativa, pois muitas vezes 
mesmo o representante de uma etnia acaba atuan-
do como um representante indígena ‘genérico’, o que 
afasta a tentativa de se fazer políticas mais heterodo-
xas”, completa Cristhian. 
“Até que ponto nós [sociedade brasileira] podemos 
legislar sobre eles [índios]? Na prática, os órgãos de 
governo estão até tentando criar políticas multicultu-
rais. O problema é que a administração pública está 
montada na ideia de políticas universais e ignora as 
especificidades”, lamenta Cristhian.
Para ele, o mais importante é garantir que os movi-
mentos indígenas ganhem força e, aos poucos, possam 
fortalecer a representação indígena na elaboração de 
políticas públicas que de fato respeitem a diversidade. í

Ao longo dos anos, o processo administrativo de demarcação 
de terras indígenas passou por muitas modificações. Hoje é 
feito da seguinte forma:

Identificação: equipes coordenadas pela Funai elaboram 
um estudo para identificar se determinada área pode ser 
declarada terra indígena ou não.

Delimitação: depois de identificada e proposta a extensão da 
área, a delimitação deve ser aprovada pelo Ministro da Justiça.

Demarcação: a demarcação física das terras indígenas é 
feita, geralmente, com blocos grandes de concreto. A Funai é 
responsável por esta etapa.

Homologação: traduz o reconhecimento da União com relação 
aos territórios. É a assinatura do presidente da República que 
chancela o processo administrativo.
Registro em cartório de imóveis da região correspondente e no 
Serviço de Patrimônio da União.

O processo de regularização fundiária

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a terra indígena 
durante as comemorações do Dia do Índio e do primeiro ano de 
homologação da área pelo STF.

Líderes de povos e organizações indígenas, inclusive o cacique 
Raoni, vão à sede da Advocacia Geral da União (AGU) para ape-
lar pela suspensão da portaria que impõe uma série de condições 
pretende estender condicionantes decididas pelo Supremo Tri-
bunal Federal (STF) na Ação Judicial contra a Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol para as demais terras indígenas. Porém, 
a decisão dos ministros ainda não transitou em julgado e essas 
condicionantes podem sofrer modificações ou serem anuladas. 

foto: Antonio Cruz/Agência Brasil foto: Wilson Dias/Agência Brasil
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Uma portaria publicada recentemente, com a assina-
tura do advogado-geral da União, contém evidentes 
inconstitucionalidades e ilegalidades, pretendendo 
revogar dispositivos constitucionais relativos aos di-
reitos dos índios, além de afrontar disposições legais. 
Trata-se da Portaria nº 303, de 16 de julho de 2012, 
que em sua ementa diz que “dispõe sobre as salva-
guardas institucionais às terras indígenas”.
Antes de tudo, para que fique bem evidente a impro-
priedade da portaria aqui examinada, é oportuno 
lembrar o que é uma portaria, na conceituação ju-
rídica. Em linguagem simples e objetiva, Hely Lopes 
Meirelles, uma das mais notáveis figuras do direito 
brasileiro, dá a conceituação: “Portarias são atos ad-
ministrativos internos, pelos quais o chefe do Execu-
tivo (ou do Legislativo e do Judiciário, em funções ad-
ministrativas), ou os chefes de órgãos, repartições ou 
serviços, expedem determinações gerais ou especiais 
a seus subordinados, ou nomeiam servidores para 
funções e cargos secundários” (Direito administrati-
vo brasileiro, São Paulo, Ed. Rev.Trib., 1966, pág. 192).
Como fica evidente, a portaria não tem a força da lei 
nem da jurisprudência, não obrigando os que não fo-
rem subordinados da autoridade que faz sua edição. 
No entanto, a Portaria nº 303, de 16 de julho de 2012, 
do advogado-geral da União, diz que o advogado-
-geral da União, no uso de suas atribuições, resolve: 
“artigo 1º. Fixar a interpretação das salvaguardas das 
terras indígenas, a ser uniformemente seguida pelos 
órgãos jurídicos da Administração Pública Federal 
direta e indireta...”.

válida a demarcação de toda a área tradicionalmente 
ocupada pela comunidade.
Numa tentativa de reduzir o alcance da ocupação, o 
ministro Menezes Direito declarou que reconhecia o 
direito dos índios, mas que eles deveriam ser inter-
pretados com restrições, externando tais limitações 
em dezenove itens, que denominou condicionantes. 
Estas não integraram a decisão, que foi exclusiva-
mente sobre o ponto questionado, a demarcação in-
tegral ou em ilhas. E agora a portaria assinada pelo 
advogado-geral da União tenta ressuscitar as condi-
cionantes, além de acrescentar outras pretensas res-
trições aos direitos indígenas. Assim, por exemplo, a 
portaria diz que “é vedada a ampliação da terra indí-
gena já demarcada”.
Ora, bem recentemente o Supremo Tribunal, julgan-
do o questionamento da doação de terras dos índios 
pataxó a particulares, feita pelo governo do estado 
da Bahia, concluiu pela nulidade de tais doações, o 
que terá como consequência a ampliação da área até 
agora demarcada como sendo o limite do território 
pataxó. E nenhuma portaria pode proibir isso.
Outro absurdo da portaria aqui questionada é a atri-
buição de competência ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, autarquia vincula-
da ao Ministério do Meio Ambiente, para regular o 
usufruto dos índios dentro de suas terras, direito ex-
pressamente assegurado pela Constituição e que não 
pode ser regulado por uma portaria do advogado-
-geral da União.
Pelo que já foi exposto, é evidente absurdo pretender 

Advocacia e ilegalidade anti-índio
Por Dalmo Dallari

Portaria AGU 303

É evidente a exorbitância, pois o advogado-geral da 
União não tem competência para impor sua interpre-
tação a quem não é seu subordinado. Essa é uma das 
impropriedades jurídicas da referida portaria.
Para dar uma aparência de suporte jurídico aos dis-
positivos da portaria, nela foram inseridas, literal-
mente, restrições aos direitos constitucionais dos 
índios constantes de argumentação expendida pelo 
ministro Menezes Direito no julgamento recente do 
caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. A questão 
jurídica pendente do julgamento do Supremo Tribu-
nal Federal naquele caso era o sentido da disposição 
constante do artigo 231 da Constituição, segundo o 
qual “são reconhecidos aos índios os direitos originá-
rios sobre as terras que tradicionalmente ocupam”.
Esclarecendo o alcance dessa disposição, diz o pa-
rágrafo 1º do mesmo artigo: “São terras tradicional-
mente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas ati-
vidades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias à sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições”.
Apesar da clareza desse dispositivo, ricos invasores 
de terras indígenas pretendiam que só fosse assegu-
rado aos índios o direito sobre os locais de residên-
cia, as malocas, propondo que a demarcação da área 
indígena só se limitasse a esses espaços, formando 
uma espécie ilhas. O esclarecimento desse ponto era 
o objeto da ação, e o Supremo Tribunal Federal deu 
ganho de causa aos índios, considerando legalmente 

atribuir novas competências a uma autarquia fede-
ral por meio de uma portaria da Advocacia Geral da 
União. Coroando as impropriedades jurídicas, a por-
taria em questão diz que é assegurada a participação 
dos entes federados no procedimento administrati-
vo de demarcação das áreas indígenas, afrontando a 
disposição expressa e clara do artigo 67 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o 
qual “a União concluirá a demarcação das terras in-
dígenas no prazo de cinco anos a partir da promulga-
ção da Constituição”. Como é bem evidente, a compe-
tência para a demarcação é da União, somente dela, 
sendo inconstitucional a atribuição de competência 
aos estados federados como pretendeu a portaria. Por 
tudo o que foi aqui exposto, a Portaria nº 303/2012 da 
Advocacia Geral da União não tem validade jurídica, 
e qualquer tentativa de lhe dar aplicação poderá e de-
verá ser bloqueada por via da ação judicial própria, a 
fim de que prevaleça a supremacia jurídica da Cons-
tituição, respeitados os direitos que ela assegurou 
aos índios brasileiros.

Dalmo de Abreu Dallari é Professor Emérito da Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo e um dos mais respeitados juristas 
do país.
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Para dar uma aparência de suporte jurídico aos dispositivos da 
portaria, nela foram inseridas, literalmente, restrições aos direitos 
constitucionais dos índios.
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Os Guarani-Kaiowá de Mato Grosso do Sul têm em seus 
cantos uma fonte de poder, usado cotidianamente em 
assuntos tão diversos como baixar a febre de uma 
criança, prevenir acidentes em viagens ou evitar os 
ataques de cobras enquanto se trabalha na lavoura. 
Esses cantos também são usados na ferrenha luta 
pela terra que esses indígenas travam há décadas 
(veja Índio n. 1 e matéria à p. 14).

Mas, hoje, não são só os cantos sagrados que são 
aliados na luta. Um grupo de jovens guarani-kaiowá 
da reserva de Dourados (MS) está virando o jogo de 
cartas marcadas que o Estado brasileiro traçou para 
esses indígenas ao longo do século 20. A antiga política 
integracionista demarcou reservas ao lado das cidades 
da região, para que eles “assimilassem” a cultura 
dos brancos e progressivamente abandonassem 
sua própria cultura. O Bro MC’s, primeiro grupo de 
rap indígena a gravar um disco no Brasil, resolveu 
transformar o hip hop que chegou por meio das rádios 
FM da cidade em instrumento de luta. 

O grupo é formado por dois pares de irmãos, Bruno 
(19) e Clemerson Verón (20), e Charles (20) e Kelvin 
Peixoto (21). Os quatro são moradores das aldeias 
Jaguapiru e Bororó, as quais compõem a reserva 
indígena de Dourados. 

A realidade brutal que hoje se abate sobre os Guarani-
Kaiowá está inscrita na própria família desses jovens. 
O exemplo mais contundente disso é que Bruno e 
Clemerson são netos de Marcos Verón, importante 
liderança indígena espancada até a morte em 12 de 
janeiro de 2003 por capangas da fazenda Brasília 
do Sul, em Juti (MS), durante a ocupação da área 
reivindicada como tekoha Takuara – justamente a terra 
de origem da família de Marcos, ao qual ele buscava 
retornar depois de ter ajudado na recuperação das 
terras de mais de uma dezena de comunidades. 

No episódio em que o avô dos meninos acabou morto, 
o irmão mais velho deles, Reginaldo, levou um tiro, 
e a bala permanece até hoje alojada em sua perna. 
Atualmente, Reginaldo, bem como a maior parte 
da família Verón, reside em Takuara, área que, em 
2010, foi reconhecida pelo governo brasileiro como 
de ocupação tradicional indígena. O ato, porém, 
não garante que a terra já possa ser ocupada pelos 
indígenas. Eles aguardam o processo de demarcação 
e homologação da área, pela presidente da República, 
em uma pequena faixa de terra contígua aos 9,7 mil 
hectares do território tradicional. 

O pai de Clemerson e Bruno, Nestor, é um dos poucos 
membros da família que ainda não se mudou para 
Takuara e segue vivendo no Jaguapiru, em Dourados. 

Bro MC’s: rap vermelho
Por Spensy Pimentel

Hip hop vira instrumento de luta guarani-kaiowá.

encontros
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Ele trabalha como mestre-de-obras na cidade e 
também pensa em mudar-se para lá, futuramente, 
mas, por enquanto, segue vivendo na reserva para 
incentivar a carreira dos filhos.

Nestor conta que acompanhava o pai, Marcos, desde as 
primeiras ocupações promovidas pelo movimento de 
recuperação de terras. Em 1984, ele estava lá quando 
um grupo de quase cinco mil indígenas – segundo a 
memória dele – entrou em conflito com os fazendeiros 
pela área conhecida como Pirakuá, no município de 
Bela Vista (MS). Os fazendeiros da região vinham 
tentando expulsar um grupo de indígenas dali, e essa 
perseguição fora denunciada por Marçal de Souza, 
liderança guarani que residia ali próximo, na área 
conhecida então como Campestre – hoje demarcada 
como Terra Indígena Nhanderu Marangatu, no 
município de Antonio João (em processo suspenso por 
uma liminar do Supremo Tribunal Federal, em 2005).

Em 25 de novembro de 1983, Marçal foi assassinado 
por pistoleiros a mando dos fazendeiros da região 
– crime pelo qual, após anos de luta na Justiça, 
ninguém foi responsabilizado. Como reação à ampla 
repercussão da morte de Marçal, ganhou força o 
movimento indígena na região. A ação no Pirakuá, 

Rap como alternativa

“Metade da molecada que ouvia rap com a gente já está 
morta”, diz Clemerson, um enunciado que poderia 
estar na boca de quase qualquer rapper brasileiro de 
alguma grande metrópole. “Uma corda e uma barca” 
(referência ao suicídio por enforcamento, que tem 
vitimado centenas de jovens indígenas nas últimas 
décadas – barca é referência ao caixão), como diz um 
dos versos do grupo, pode ter sido o destino de boa 
parte desses jovens.   

Entre as primeiras atividades que aproximaram os 
meninos do Bro do rap estiveram apresentações em 
festas na própria escola, oficinas de dança e composição 
de rimas e até mesmo ocasiões em que professores da 
escola Tengatuí Marangatu, percebendo o gosto dos 
meninos pelo rap, estimulavam-nos a compor canções 
que ajudassem a turma a refletir sobre assuntos em 
discussão em sala de aula – por exemplo, falando 
sobre o meio ambiente.

O produtor do grupo hoje é Higor Lobo, que, desde 
1998, integra o grupo de rap Fase Terminal. Músico e 
ativista, Higor foi um dos grandes responsáveis pela 
difusão do hip hop na região, por meio de palestras 
e oficinas, além de shows e da veiculação de músicas 
em uma rádio local. 

A primeira canção gravada pelo Bro, No Yankee, foi feita 
em parceria com o Fase Terminal, no final de 2008. 
A canção faz parte da trilha sonora do documentário 
À Sombra de um Delírio Verde, lançado em 2011, que 
mostra os impactos da expansão da  cana de açúcar 
sobre os Guarani-Kaiowa.

A gênese do Bro também esteve ligada a um projeto 
artístico recente que deixou muitas marcas na região, 
o filme Terra Vermelha, do ítalo-chileno Marco Becchis. 
Lançado em 2008, o longa-metragem, de repercussão 
internacional, teve vários Guarani-Kaiowá atuando e, 
para ser realizado, envolveu uma série de oficinas de 
preparação. Os meninos do Bro participaram dessas 
oficinas e consideram que elas foram importantes ao 
fazê-los acreditar que poderiam chamar a atenção 
cantando rap em público. Nos extras do DVD de Terra 
Vermelha, Bruno aparece cantando rap com outro 
parceiro que depois acabou não fazendo parte do Bro. 

A certo ponto de nossa conversa, pergunto aos meni-
nos do Bro quais são os versos de raps brasileiros com 
os quais eles mais se identificam, aqueles que servi-
ram como inspiração para que eles também quises-
sem compor raps e que os faziam sentir-se parte do hip 
hop. Clemerson recorda “Negro Drama”, rap do Racio-
nais MC’s. Já Kelvin lembra um trecho de “Vida Loka”, 

do mesmo grupo. Charles recita os versos mais signifi-
cativos, de “Vida Loka Parte II”, ainda do Racionais:

E, finalmente, Bruno canta o refrão de “Como Vai seu 
Mundo”, de Dexter, versos sampleados pelo rapper 
paulista, recentemente libertado após cumprir pena 
de 13 anos de reclusão:

Estamos diante de canções que falam na fé pela 
retomada de uma Terra Prometida. Não a África, mas 
a própria América, ou, mais precisamente, o próprio 
centro da Terra, onde outrora havia o Ka’aguyrusu, 
a Mata Grande, e que hoje é conhecido como Mato 
Grosso do Sul – amarga ironia, como destaca um 
xamã. É aí que o discurso do Bro encontra o dos 
nhanderu, os rezadores guarani-kaiowá que, por meio 
de suas profecias, fundamentam a luta pela terra. 

O primeiro álbum do grupo surgiu em 2009, realizado 
de forma independente com menos de R$ 1.000. Para o 
segundo álbum, a ser lançado em 2013, o Bro contará 
com o apoio de R$ 11 mil, quantia ganha pelo grupo a 
partir de um edital do Ministério da Cultura, o Prêmio 
Cultura Hip Hop 2010. Depois de lançar o disco, o Bro 
já fez apresentações em Campo Grande, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. Tocaram até durante a festa 
de posse da presidente Dilma Rousseff, em janeiro 
de 2011. E esperam que o seu canto ajude a levar um 
pouco de compreensão às autoridades e à população 
em geral sobre a dura realidade vivida por seu povo.

meses depois, garantiu mais tarde que a área fosse 
a primeira a ser demarcada para os Guarani-Kaiowá 
desde os anos 20. Foi ainda, um dos estopins para a 
organização do movimento Aty Guasu.

Já a família de Kelvin e Charles enfrenta uma situação 
que guarda fortes semelhanças com situações 
descritas no rap brasileiro. Alcoólatra, o pai dos dois 
abandonou a mãe, Apolonia Peixoto, há oito anos. 
Por alguns anos, ela sustentou os seis filhos com o 
auxílio de programas sociais do governo federal, até 
conseguir aposentar-se como trabalhadora rural. 
Hoje, a família participa de uma ação que tem apoio 
de grupos católicos na área: coletivamente, plantam e 
beneficiam mandioca, vendida na cidade de Dourados.

Segundo contam os garotos, nenhum dos quatro Bro 
já trabalhou em usina de cana, algo pouco frequente 
em áreas como Dourados. Ambas as famílias dizem 
ter se esforçado para evitar esse recurso. Nem por 
isso, eles escapam totalmente à violência que impera 
nas aldeias da região. Charles, por exemplo, teve de 
deixar a escola, onde estava matriculado no horário 
noturno, porque era ameaçado pelos “facãozeiros”, 
grupos de jovens armados que atacam outros jovens 
nas estradas escuras da aldeia. 

“Às vezes eu acho que todo preto como eu 

só quer um terreno no mato só seu. 

Sem luxo, descalço, nadar num riacho

Sem fome, pegando as fruta no cacho

Aê truta, é o que eu acho, eu quero também.

Mas em São Paulo, Deus é uma nota de 100. 

Vida loka!”

“Eu queria ter na vida simplesmente

Um lugar de mato verde, pra plantar e pra colher

Ter uma casinha branca de varanda

Com quintal e uma janela

Para ver o sol nascer...”

Vida loka!
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Koan
ga

Koanga

Letra Bruno Veron e Kelvin PeixotoKoanga
outras palavras

HAI AMOINTE, PE MITA OIKOIETE
Não fala a toa olha! Lá, aquele moleque está andando só
HÁ NDOIKUA´AI MBAEVE ONHEMBORORYARA
E não sabe de nada e tira sarro
HE IARA PE RAP NDA HAEI AVAMBAE
E fala que o rap não é do índio 
HÁ RENHENDU SERTANEJO, FUNK AVAMBAE
E o que você escuta, sertanejo, funk, isso é do índio?
NDEREIKUA´AI MBAEVE
Você não sabe de nada
NA NHE EVAIRI NA CHE APUÍ 
Não estou falando mal, não estou mentido
ANHE´ E HAETEGUA,NDAIKOSEI NDECHAGUA.
Eu falo a verdade, não quero ser quero ser que nem você.
AJAPO RAP NDA HAEI REVYA HAGUA.
Faço rap não é pra você gostar
HÁ ´ETEGUA RASYVOINTE
Sei que a verdade dói
KO APE CHE RAP OGUARE IMBARETE
Aqui meu rap chega batendo forte
AMOITE TENONDE 
Na frente
O PAIXAGUA, JAHECHUKA
Eu enxergo várias coisas
NDO ALEI REPYTA
Não pode parar
KOANGA NO ROIMEI ORE ANHO
Agora nós não estamos mais sozinhos
PE`E PEREKO MAETIRÕ
Você tem espírito ruim
CHE UMI AGUI AJERE MOMBYRY
E disso eu desvio bem longe
NA PEHENDUIRÕ, PETAPE 
Se vocês não escutarem, no fim do seu caminho
OPAHAPE, PETOPATA YVOTY 
Você pode encontrar uma flor

REFRÂO
KOANGA A JAPO PEHENDU HAGUA
Esse som eu fiz para vocês escutarem
APORANDUTA NDEVE NDE REKOPA IPORÃ
E agora eu te pergunto se sua vida vai bem?

CHE HA`E HÁ`EKUERA ROGUAHE
Eu, ele, eles, nós, chegamos
HÁ ETONSE ANGAVE
Então agora e depois
PE`E PEIKOTEVETA OREREHE
Vocês vão precisar de nós
NE MANDUANEPA NDEKOPO REPUKA CHEREHE
Você se lembra que vocês riam de mim?
CHE UPEAJA NDA JAPOI MBAEVE
Eu enquanto isso não fiz nada
REPUKA AJA AHAI AHA
Enquanto vocês riam eu ia escrevendo
AMOPUÃ AJU PEHENDU HAGUA
Eu vinha construindo rimas pra vocês escutarem
NDE REHENDUSEI AKUE
Aquilo que vocês não queriam escutar
NE MANDUA NEPA
Vocês se lembram?
NDE REHENDUSEI AKUE
Daquilo que vocês não queriam escutar
KOANGA AJAPO PEHENDU HAGUA
Agora eu faço pra vocês escutar
APORANDUTA NDEVE NDE REKOPA IPORÃ 
Agora eu pergunto pra você se sua vida é bonita?

REFRÂO

ARA IPOTI HETA HENTE PETEI
O dia está limpo, muita gente é um
GWYRA OVEVE OVY`Á OÑONDIVE
Pássaros voam e vivem felizes juntos
MESMO UPEICHA VÊRE UMI HENTE OJERÊ
Mesmo assim, muita gente vira
HIKUAI OIKUA`Á SEVÊ SÓ KE OJERÊ
Quer saber mais do que sabem
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cultura

Aos 18 anos de idade, o manauense José Ribamar 
Bessa Freire estabeleceu-se em terras fluminenses, 
onde se dedicaria à graduação em jornalismo pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Num 
certo dia, ainda ambientando-se na sala, ele aguardava 
em seu assento o início de uma aula da disciplina de 
História da Imprensa, quando o professor começou a 
chamada. Ele observava os colegas responderem ao 
ouvir seus nomes anunciados. Mas quando foi sua vez 
de se manifestar, a turma caiu em gargalhadas. Quis 
saber o que havia de errado, e um colega explicou que 
não se dizia “pré-sente” – Bessa utilizava a entonação 
aberta no primeiro “e”. O certo seria “prê-sente” – 
com a sonoridade do “e” fechado. 

“Comecei a sacar que, como amazonense, eu tinha 
uma forma de falar o português que era diferente de 
outros lugares, que havia essa variedade dentro do 
idioma”, explica. Na ocasião, ele ainda imaginava que 
o país só falasse português, ignorando a existência 
de mais de duas centenas de outras variedades 
idiomáticas. Mas aquela experiência em sala de aula 
seria representativa dos caminhos que tomaria pelas 
décadas subsequentes, ao se tornar um especialista 
na investigação do Brasil multilíngue.

Um país 
multilíngue

Descaso em relação à preservação 
dos idiomas indígenas fere a própria 
formação histórico-cultural do Brasil. 
Especialista fala em “glotocídio”

Por Fábio Fujita
Fotos de Christian Knepper
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O primeiro passo efetivo nessa direção se deu no início 
dos anos 80, quando estava na França dedicando-se 
à elaboração de uma tese de doutorado que, a prin-
cípio, tinha como tema a formação do proletariado 
agrícola do Amazonas. Ao mergulhar nas bibliografias 
recomendadas, o doutorando começou a observar de-
zenas, talvez centenas, de menções ao universo indí-
gena. “Começou a aparecer índio, índio, índio na docu-
mentação”, recorda. “Vi que a importância do índio na 
nossa história era muito maior do que me contaram 
na escola.” 

Uma informação deixou-o especialmente estarrecido: 
a de que, em 1850, 48% da população de Manaus não 
falava o português como língua materna. Logo, Bes-
sa mudou o tema da dissertação para a organização 
da força de trabalho indígena na Amazônia. Passou a 
conviver com as comunidades tradicionais, a conhe-
cer suas peculiaridades culturais, idiomáticas. Em 
1982, publicou numa revista da Universidade de Paris 
7, um artigo sobre a história do nheengatu – a língua 
de base tupi que competia com o português na Ama-
zônia nos tempos do “descobrimento”. O artigo teve 
grande repercussão, e seria uma espécie de marco na 
trajetória de Bessa.

Mas o decorrer dos séculos se revelou uma fase de 
transição para os conflitos idiomáticos entre a língua 
dos colonizadores e a dos colonizados. E, para a supre-
macia portuguesa vingar, foi preciso que pelo menos 
mil variedades de idiomas indígenas fenecessem du-
rante o processo. 

Medalha de bronze

O Brasil ocupa a terceira posição entre os países com 
maior número de idiomas ameaçados (190), atrás ape-
nas da Índia (com 198) e dos Estados Unidos (com 191). 

A informação consta no Atlas Interativo de Línguas 
em Perigo no Mundo, lançado em 2009 pela Unesco, 
que aponta que 2,5 mil línguas ameaçadas no mundo 
podem desaparecer até o final deste século.O linguis-
ta irlandês David Crystal, da Universidade de Wales, 
afirma que uma língua desaparece no mundo, em 
média, a cada duas semanas e é considerada morta 
quando o penúltimo falante morre, pois, nesse caso, o 
último já não tem mais possibilidade de interlocução. 

Foi nessa situação que se viu, no início dos anos 2000, 
o índio Tikuein, o último falante de xetá, da aldeia 
paranaense de São Jerônimo. Os Xetá ocupavam, até 
meados do século 19, o noroeste do estado, quando 
suas terras começaram a ser tomadas ora por fazen-
deiros, ora por índios de outra etnia, os Kaingang. A 
consequência foi uma verdadeira diáspora de seus 
representantes. 

Mais de cem anos depois, quando já se pensava que 
eles estavam extintos, o professor Aryon Rodrigues, 
linguista da Universidade de Brasília (UnB), encontrou 
alguns remanescentes da etnia e tratou de desenvol-
ver um trabalho louvável: gravou e filmou conversas 
nessa língua, de modo a estudá-la e garantir sua so-
brevivência mesmo em caso de morte daqueles índios. 
Em pouco tempo, só Tikuein restava como falante 
fluente de xetá. 

Chegou a ser acusado de louco quando foi visto con-
versando com o espelho. Mas era, na verdade, uma 
estratégia para ativar a memória e não perder a lín-
gua. Tikuein morreu em 2005. Mas o que normalmen-
te engrossaria as estatísticas como “mais uma língua 
morta” ganhou uma segunda chance. Claudemir, filho 
de Tikuein, chegou a aprender um pouco de xetá com 
o pai e, hoje, costuma se reunir com os 11 irmãos na 
casa da mãe para, juntos, praticarem o idioma. Es-

cultura: Um país multilíngue

“O mecanismo de extermínio começa com a discriminação da 
língua indígena, considerada pelo senso comum preconceituoso 
como ‘inferior’ ou ‘pobre’”, analisa Bessa. “O falante se 
automutila, na medida em que é obrigado a esconder sua 
identidade”, continua. 

tudam o material audiovisual produzido por Aryon, 
num esforço para que a língua de seus ancestrais per-
dure por novas gerações. 

À exceção de iniciativas como a de Aryon, criador do 
Laboratório de Línguas Indígenas da UnB, um dos 
poucos no Brasil dedicado ao tema, Bessa observa um 
descaso generalizado – de governos e do meio acadê-
mico – em relação a trabalhos que visem a preserva-
ção das línguas indígenas. Recorre, inclusive, a um 
neologismo, “glotocídio”, para denotar o que considera 
um extermínio velado – mas nem tanto – dessas lín-
guas. E lembra ainda que a situação de muitas delas, 
hoje, é passível de ser contornada, diferentemente do 
que aconteceu em outras épocas. 

Bessa cita como exemplo a língua tapajós, que desa-
pareceu no século 17 como resultado da opressão da 
Corte Portuguesa sobre seus falantes. Assim como a 
língua tariana, falada por povos indígenas às margens 
do Rio Negro (AM), que foi proibida pelos salesianos 
nos anos 20. “Agora, saber que tem línguas, hoje, de-
baixo de nossas barbas desaparecendo, aí é dramáti-
co”, lamenta. Em setembro de 2011, divulgou-se uma 
denúncia de que jovens indígenas da etnia Guarani 
Kaiowá, estudantes de um colégio municipal de Cam-
po Grande (MS), foram proibidos pela direção de usa-
rem o guarani dentro e fora de sala de aula. A situação 
desrespeita a Constituição Federal de 1988, que asse-
gura aos índios o direito de comunicarem-se em sua 
língua nativa. Após alguma repercussão, o caso caiu 
no esquecimento e foi encerrado pela escola como um 
“mal entendido”.

Pais & filhos

Antes do benefício da lei de 1988, a ex-empregada do-
méstica Maria de Lourdes Elias Sobrinho sofreu na pele 
os efeitos da imposição idiomática do português sobre 
sua origem Terena. No período de sua alfabetização, 
entre os anos 60 e 70, ela frequentava as aulas do ensi-
no fundamental sentindo-se completamente alheia ao 
aprendizado, já que não entendia o que os professores, 
ou mesmo os colegas, falavam. Na quinta série teve que 
ler em voz alta para os colegas um texto de história, a 
pedido da professora. Mas quando precisou explicar o 
significado do que havia lido, Maria de Lourdes ficou 
petrificada: não tinha ideia do que o texto tratava. 

O isolamento social por conta da dificuldade de comu-
nicação era agravado quando descobriam sua origem. 
“O mecanismo de extermínio começa com a discri-
minação da língua indígena, considerada pelo senso 
comum preconceituoso como ‘inferior’ ou ‘pobre’”, 
analisa Bessa. “O falante se automutila, na medida em 
que é obrigado a esconder sua identidade”, continua. 

Maria de Lourdes, no entanto, não esmoreceu. For-
mou-se no Curso Normal Superior Indígena e, quando 
foi lecionar na mesma cidade onde estudou na infân-
cia, tratou de dispensar outro tratamento às crianças 
de sua etnia: elaborou um programa em que elas pas-
savam a ser alfabetizadas primeiro em terena, com o 
português sendo ensinado como segunda língua. No 
trabalho de Maria de Lourdes, constatou-se que crian-
ças terena alfabetizadas na língua nativa se expres-
savam melhor nas duas línguas do que as crianças 
terena alfabetizadas só em português.

A experiência serviu como mote para sua dissertação 
de mestrado pela Universidade Católica Dom Bosco, de 
Campo Grande (MS). A apresentação da tese, em 2010, 
teve uma peculiaridade: foi feita não no auditório da 
universidade, mas na própria aldeia, e de forma bilín-
gue (oralmente em terena, mas traduzida ao português 
por meio de slides). “Essa foi, talvez, a primeira vez no 
Brasil em que um índio não precisou renunciar à sua 
língua para ter um diploma reconhecendo aquilo que 
sabe”, saúda Bessa, que integrou a banca avaliadora. 

Hoje, o Brasil tem 896,9 mil indígenas autodeclarados, 
falantes de 274 línguas diferentes, além do português, 
de acordo com os números divulgados no último censo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Mas para Bessa, não é o numero de falantes apenas que 
define a importância de uma língua. “Se fosse assim, 
todos seríamos obrigados a falar mandarim. A impor-
tância de uma língua está no fato de ela ser uma ma-
neira singular de uma cultura olhar o mundo, interpre-
tar o mundo, pacificar o mundo.” Agora o que resta é 
respeitar, estudar e preservar as línguas ainda existen-
tes para a manutenção desse país multilíngue. 
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ensaio

Em 2012, o Rio de Janeiro sediou a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 
a tão falada Rio+20. Palco de discussões sobre 
melhores alternativas para o mundo, o encontro 
reuniu – além de autoridades de vários países – 
indígenas do Brasil inteiro, que aproveitaram a 
ocasião para elevar suas vozes e reivindicar direitos 
que vêm sendo negados – apesar de todas as 
garantias legais que o Brasil lhes proporciona.

Vinte anos depois da Eco-92, a Kari-oca foi montada 
mais uma vez. Uma reprodução de aldeia que abrigou 
diversos indígenas em Jacarepaguá, a quilômetros de 
distância do evento oficial, que acontecia no Riocentro, 
na Barra da Tijuca. Lá, cantos e danças se misturaram 
a discussões sobre saúde, educação e sustentabilidade 
das populações tradicionais. Quase dois mil indígenas 
– inclusive vindos da Bolívia – se organizaram para 
botar na pauta as mazelas de seus povos e reivindicar 
melhorias em seus territórios, quando não reivindicar 
a própria demarcação da terra.

Do outro lado da cidade fluminense, na Cúpula 
dos Povos, um espaço mais político foi montado. O 
Acampamento Terra Livre, pela primeira vez, deixou 
de se organizar em Brasília para ecoar suas demandas 
num espaço mais amplo e com diversas vozes.

“Esse é um evento mundial e um momento muito 
oportuno para os povos indígenas mostrarem a 
cara e dizerem o que está acontecendo no Brasil 
em relação à violação de direitos, à violência que os 
povos indígenas sofrem”, explica Sonia Guajajara, 
vice-coordenadora das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab) sobre a grande 
representação indígena no evento. 

Nas imagens deste ensaio, Marcello Casal Jr, editor 
chefe de fotografia da Agência Brasil, da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), retrata as faces da 
Kari-oca. Suas manifestações culturais e anseios por 
um mundo com mais respeito à diversidade.

Rio+20: encontro plural

Marcello Casal Jr.

Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. 
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Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. 

Marcello Casal Jr.
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Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. Marcello Casal Jr.



Marcello Casal Jr.
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Rio+20. Manifestações indígenas, Riocentro - RJ. 2012Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. 
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Marcello Casal Jr. Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. 
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Rio+20. Kari-oca, Jacarepaguá – RJ. 2012. 
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especial: Acre Rio Purus

O dia era de ajie na aldeia madja. A festa, com canto e 
dança, não obedece a calendário ou hora. Pela manhã, 
as mulheres se levantam e com varinhas cutucam os 
homens para que eles saiam  para caçar. Elas ficam 
na casa e lá reúnem o que há de macaxeira, arroz e 
milho. O dossehe, tal como os Madja – também conhe-
cidos como Kulina – chamam a busca por comida, é 
parte da festa. 

A caça trazida pelos homens e a comida organizada 
pelas mulheres são espalhadas em panelas no centro 
do terreiro da aldeia. Alimento pouco para tantos e 
logo não sobra mais nada. 

Às margens do rio Purus, no Acre, a festa ocorre en-
tre os Madja quando há escassez de comida. Dividir 
torna-se então meio de sobrevivência. Herança dou-
tras épocas quando os indígenas viviam em grandes 
malocas, no interior da floresta, e não na beira do rio 
em casas separadas. 

Dessa vez, apenas o dossehe aconteceu. A ajie não. Os 
tempos são de dificuldades e mortes na Terra Indígena 
do Alto Rio Purus.

Chamada por Euclides da Cunha de “paraíso perdido”, 
quando o escritor lá esteve em expedição em 1905, a 
região segue exuberante, mas agora convive com os 
avanços do “desenvolvimento”, ao mesmo tempo em 
que vê a falta de assistência médica e um quadro alar-
mante de saúde nas aldeias locais.

No início de 2012, mais de 20 crianças morreram nas 
aldeias da Terra Indígena do Alto Rio Purus, todas com 
os mesmos sintomas: diarreia, vômito e febre. Os da-
dos oficiais da Secretaria de Saúde Indígena no Acre 
(Sesai), porém, somam 12 mortes, nenhuma causa 
confirmada para os óbitos ou esforço de equipes de 
saúde para atendimento dos indígenas da região.

As mortes assolam a Terra Indígena Alto do Rio Purus, 
no Acre, onde vivem Madja, Huni Kui e Yaminawá 

Mortes no paraíso

Descaso com a saúde nas aldeias do rio Purus deixa rastro de mortes e medo entre 
os indígenas da região

Texto e fotos Renato Santana
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Mortes entre Madja e Huni Kui 
 
A aldeia Família é uma das maiores às margens do 
Purus. Dela nasce a aldeia Nova Aliança, onde moram 
indígenas do povo Huni Kui. Ligadas por laços familia-
res, as comunidades choram quatro crianças mortas 
na aldeia Família durante surto de diarreia, febre e vô-
mito. Morreram uma seguida da outra, em oito dias. 
No final de 2011, no dia de Natal, Hilário Augusto Huni 
Kui enterrou Juçara, de um ano.

“Levei minha filha para Santa Rosa do Purus, mas ela 
continuava ruim. Tinha cãibras e só fazia vomitar e 
ter diarreia. Encaminhamos então nossa menina para 
Rio Branco. Juçara ficou três dias na UTI [Unidade de 
Terapia Intensiva] e depois morreu. Foram quatro pa-
radas cardíacas. Ela não resistiu”, conta.

À época, Hilário era vice-prefeito de Santa Rosa, mas o 
surto no rio Purus não distinguia cargos ou possíveis 
privilégios. O indígena, porém, conseguiu transporte em 
uma voadeira para Santa Rosa, Manoel Urbano e até mes-
mo para a capital do estado – regalia que nem todos têm.
 
Só nesta aldeia, 15 crianças morreram sem nenhum 
atendimento médico ou acesso a medicamentos. Em 
poucas aldeias madja e huni kui foram encontrados en-
velopes de soro caseiro, por exemplo, mas ainda assim, 
sem nenhuma orientação de como prepará-lo. O soro, 
pó si só, se preparado e administrado corretamente, 
poderia ter salvado a vida se não de todas, de quase 
todas as crianças que partiram na terra indígena.

Despreparo para atendimento

As águas do Purus cortam verticalmente o Acre, num 
trajeto com aproximadamente 500 quilômetros. Na 
Terra Indígena do Alto Rio Purus, localizada entre os 
municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano, 
Madja, Huni Kui e Yaminawá se dividem pelo territó-
rio, espalhados em 45 aldeias nos 263 mil hectares ho-
mologados em 2005, duas décadas depois da demar-
cação da terra ter sido feita pelos próprios indígenas. 
Nesse pedaço da Amazônia brasileira vive um menino 
madja com desnutrição aguda.

O quadro grave gerou um dos poucos socorros. A ajuda 
chegou, mas o menino não foi encontrado. Quando 
profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) foram buscá-lo para tratamento, o 
pequeno indígena havia sumido. O motivo? A mãe, 
com medo de ter o filho sequestrado “pelos parentes” 
– como acontecia no passado – o escondeu na floresta. 

O relato parece irreal, mas aconteceu numa aldeia 
madja em pleno século 21. Além da falta de informação 
da família indígena, a situação revela o despreparo 
de muitos profissionais quando se trata do universo 
desses povos. Sem nenhuma proximidade com a 
realidade dos habitantes daquele território, a equipe 
chegou à aldeia sem aviso, ao lado de dois indígenas 
de outra etnia – o que levou ao desespero da mãe. A 
criança não foi encontrada e permaneceu doente na 
aldeia, como tantas outras que mais tarde feneceriam 
com os mesmos sintomas do pequeno madja.

Depois da morte da filha, a vida de Hilário mudou de 
prisma. Antes passava mais tempo em Santa Rosa do 
Purus, agora fica na aldeia ao lado da companheira 
“tentando esquecer o impossível”.  

Depois que a Sesai substituiu a Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa), conta o indígena, as duas equipes 
de saúde que percorriam o Purus deixaram de atuar. 
Desde então, não há mais remédios e o Polo Base de 
Saúde, em Santa Rosa, está inoperante.    
       
“Depois que minha filha morreu, uma equipe de Bra-
sília [do Ministério da Saúde] chegou a Santa Rosa, 
mas não fizeram nada de relevante, além de pape-
ladas. Não distribuíram remédios, não foram às al-
deias. Nada”, afirma. 

Um mês depois, já em janeiro de 2012 e com mais 
mortes registradas, o secretário Especial de Saúde In-
dígena, Antônio Alves, interrompeu suas férias para 
tratar do assunto no Acre. Teve uma reunião com a 
secretária de Saúde do estado, Suely Melo, e uma ope-
ração foi anunciada. Helicóptero, hospital de campa-
nha, embarcações e equipes de atendimento faziam 
parte do plano.

Mais um mês para frente, apenas uma equipe do 
Samu – composta por dois médicos, dois enfermeiros 
e dois técnicos –, vinda do Piauí com o apoio do Exér-
cito estava em Santa Rosa. 

Mais de 20 crianças morreram nas aldeias do Purus 
com os mesmo sintomas: febre, vômito e diarreia
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Mas a agenda de visitas também não pôde ser cumpri-
da, pois “a voadeira do Polo Básico de Saúde não estava 
funcionando”.  As desculpas posteriores foram: falta 
de remédios e autorização para sair em operação. A 
morte, por sua vez, seguia o curso normal de dor para 
as famílias indígenas.  

“Surpreendeu-nos chegar a Santa Rosa, percorrendo 
as aldeias, vindos de Manoel Urbano, mostrarmos 18 
mortes (contabilizadas até aquele momento) e o pes-
soal da Secretaria de Saúde do município dizer que 
tinham apenas oito. Não queriam nem saber de que 
aldeias eram ou como as mortes se deram. Não as-
sustou ninguém. Quando chegamos a Santa Rosa, 
estava tudo alagado (por conta da cheia do Purus) e 
a desculpa foi essa para o polo estar fechado, sem o 
rádio funcionando e medicamentos disponíveis”, afir-
ma o missionário do Conselho Indigenista Missionário 
(Cimi) Rodrigo José Domingues, que andou pela região 
no começo deste ano para investigar a causa das mor-
tes e produzir, em parceria com outras entidades, um 
relatório que foi entregue ao Ministério Público Fede-
ral com a situação encontrada na região. 

Para o professor Edmilson Sampaio Esteves Huni Kui, 
da aldeia Nova Família, seu filho de sete meses só 
morreu porque não tinham medicamentos e tampou-
co assistência. “Não tínhamos como acessar o trata-
mento. O rádio não funciona e as equipes deixaram de 
passar. Espero que com essas mortes o atendimento 
ocorra, e a gente tenha atenção do governo.” 

Mas o desejo de Edmilson não se concretizou. De acor-
do com a operação anunciada pelo governo, o Progra-
ma de Inclusão Social e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável do Acre (Pro-Acre) deveria ter entregue 600 
filtros de barro às aldeias. Apenas 170 chegaram aos 
indígenas, incluindo os quebrados. Pelo constatado nas 
comunidades do Purus, a maioria dos filtros não foi ins-
talada, sendo que a outra parte foi montada com a vela 
invertida do sentido correto para a filtragem da água. 

“Tivemos aldeias com três mortes e nenhum filtro 
entregue. Assim como teve aldeia que não registrou 
ninguém morto e todos receberam filtros. Segundo 
alguns indígenas, para cada filtro eram requisitados 
os documentos de identidade, CPF e título de eleitor”, 
explica o assessor da Federação Huni Kui, Adriel Lima 
Guimarães.

“Bebemos água da chuva” 
 
Cacique Maurício Huni Kui, da aldeia Porto Alegre, fala 
com a voz embargada. O filho do indígena, ao que tudo 
indica, é a primeira vítima do surto. Marcinho morreu 
em 20 de outubro de 2011, depois de uma semana do-
ente e com apenas nove meses de vida. Em fevereiro 
de 2012, quando a família mal tinha se recuperado da 
perda, o neto recém-nascido do cacique também não 
resistiu, após apresentaros mesmos sintomas das de-
mais crianças. Quanto mais nova, menor a resistência 
e o tempo de vida depois de contraídos os sintomas.
“Estamos todos tristes. Deixam a gente morrer. Não 

“As desculpas posteriores 
foram: falta de remédios 
e autorização para sair 
em operação. A morte, 
por sua vez, seguia o cur-
so normal de dor para as 
famílias indígenas.”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R
u

m
o 

à 
C

id
ad

e 
do

s 
M

or
to

s:
 o

u
tr

os
 

re
la

to
s 

de
 d

es
as

si
st

ên
ci

a 
n

o 
Pu

ru
s A noite parece nunca chegar à flores-

ta amazônica. A sensação é de que a 
terra, rios, rincões, seres humanos 
e animais se encolhem ao passo que 
a mata não se move, tornando ainda 
mais imensas as embaúbas, que es-
tancam a sangria de luz. E assim, de 
início como uma sombra, a escuridão 
chega envolvendo o terreiro da aldeia 
Santa Júlia, uma das últimas descen-
do as águas barrentas do rio Purus 
rumo ao município de Manoel Urbano, 
no Acre. 

Ao cair do dia, as mãos habilidosas de 
um garoto madja tece um saiote com 
palhas de buriti. Os dedos correm 
sem sair do lugar, em aparente fuga 
para longe da noite numa região sem 
energia elétrica. 

As palhas verde-claras dobradas nas 
pontas viram forcas, usadas pelas 
crianças numa brincadeira incomum: 
laçar um ao outro, como num rodeio. 
Enquanto a revoada de curumins faz 
sua dança barulhenta pelo terreiro, 
nas profundezas da floresta o pajé da 
aldeia ultrapassa fronteiras cosmoló-
gicas para uma cidade longe de ser a 
Eldorado tão cobiçada por colonizado-
res, como o espanhol Francisco Orella-
na, que atrás do ouro visto em Cuzco, 
no Peru, se embrenhou pela Amazô-
nia, navegando o rio Purus atrás de 
ruas incrustadas de pedras preciosas, 
durante expedição iniciada em 1542. 

Para os Madja existem três planos: o céu, 
reinado das estrelas, do sol e da lua; a 
terra, lugar habitado pelos seres vivos; 
e o subterrâneo, onde fica a Cidade 
dos Mortos, lugar em que uma jovem 
madja morta, grávida de seis meses, 
deveria estar a algumas semanas, mas 
insistia em permanecer no convívio 
da comunidade, aparecendo à noite 
nas casas e andando  pela aldeia como 
uma brisa gelada. 

Algumas aldeias já foram abandona-
das pelos Madja por conta de almas 
insistentes em permanecer entre o 
céu e o subterrâneo. O pajé dirigiu-se 
à Cidade dos Mortos para evitar que a 

comunidade fosse desfeita e de lá re-
gressaria para um ritual que teria iní-
cio já com o céu salpicado de estrelas 
e lua alta. A alma da jovem precisava 
partir para o outro mundo madja, pois 
ninguém vivia em paz com uma morte 
interminável, a assombrar o cotidiano 
da aldeia. 

O ritual, portanto, mobilizou todos os 
indígenas da comunidade e nos fez 
perceber que assim que a noite caísse 
sobre nossas cabeças, elas deveriam 
estar fora da aldeia. 

Durante uma hora não se ouviu ne-
nhuma voz vinda da aldeia. A cantoria 
ritualística começou em indecifráveis 
refrões com a noite densa. No início 
era apenas o pajé; na sequência entra-
ram as crianças e as mulheres. A vo-
zes iam numa crescente, aumentando 
de intensidade de forma compassada. 
As vibrações reverberaram pela flo-
resta, a mata se arrepiava com o ven-
to frio que aos poucos trouxe nuvens 
mais escuras que a própria noite. 

Porcos e vacas, animais estranhos ao 
convívio dos seres da floresta, desce-
ram o barranco e na praia só pararam 
por conta das águas do Purus, que 
corriam com mais força e lançavam 
troncos, como flechas, contra os cas-
cos das embarcações ancoradas. As 
vozes seguiram em intensa cantoria. 
Depois veio a chuva.  

Na manhã seguinte, as notícias eram 
de que o ritual não dera o resultado 
esperado. Outras noites com rituais 
como aquele deveriam ocorrer. En-
quanto o barco se afastava da aldeia, 
a possibilidade da alma da jovem não 
ir para a tal Cidade dos Mortos gera-
va inquietações. Seria o fim da aldeia 
Santa Julia e o início de mais uma mi-
gração da comunidade dentro do terri-
tório ou de dezenas de Madja em Ma-
noel Urbano ou Santa Rosa do Purus? 

Talvez eles até se deslocassem para 
outras aldeias, mas na Terra Indígena 
do Alto Purus a morte espreita. 

Em poucas aldeias foi encontrado soro caseiro, mas não 
havia instruções de como prepará-lo
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recebemos remédios, consultas e não entregaram ne-
nhum filtro na minha aldeia. Vieram aqui, pegaram 
os nomes dos meninos mortos e foram embora. Só 
isso”, amarga cacique Maurício. 

Para piorar a situação, no início deste ano, a cabeceira 
do rio Purus, nos Andes peruanos, deve ter sido asso-
berbada por alguma tempestade fazendo com que ele 
enchesse em todo seu trajeto, incluindo seus afluentes 
– os rios Acre, Yaco, Chandless, além de quase meia 
dúzia de igarapés. Vários pontos no Acre ficaram de-
baixo d’água e as aldeias do Purus mais vulneráveis 
ao rio foram alagadas. 

As águas das cacimbas, usadas pelos indígenas e 
abertas nas encostas, entre o rio e as comunidades, 
submergiram nas águas barrentas do Purus. “Ficamos 
sem água e o jeito foi pegar a da chuva. Aqui na al-
deia tomamos água das chuvas, porque não tínhamos 
mais de onde tirar. Temos uma vertente, mas ela fica a 
cinco quilômetros da aldeia”, frisa o cacique. 

As vertentes são fontes de água retiradas comumen-
te de algumas espécies de árvores ou origem de um 
poço. Os indígenas sabem como poucos os melhores 
lugares para a abertura de poços, mas como não são 
ouvidos pelos técnicos do governo, amiúde se encon-
tram nas aldeias poços de 60 metros secos. Dessa for-
ma, os indígenas buscam outras fontes de água e aí 
está um dos principais motivadores do surto: as pre-
cárias condições de saneamento básico nas aldeias.

O surto nunca foi debelado pelas autoridades estadu-
al e federal de saúde. As mortes continuaram ao longo 
deste ano sem que um diagnóstico fosse apresentado. 
Falou-se em rotavírus desde o início, mas a suspeita 
nunca foi confirmada. Não obstante, a situação revela o 
abandono completo da saúde indígena no Acre, motivo 
de outras denúncias feitas ao MPF e protestos do movi-
mento indígena. Enquanto isso, a malfadada transição 
da Funasa para a Sesai segue deixando suas vítimas. 

Falta de saneamento básico e água potável são as principais 
causas das doenças nas aldeias
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Desassistência: uma forma de intervenção

A morte da Madja grávida começou com uma surdez. 
Depois a jovem indígena perdeu a fala, a coordenação 
dos movimentos do corpo e a força. 

Morreu de forma gradual, em poucos dias, e a comu-
nidade a enterrou sem levá-la para a cidade. A jovem 
não passou por autópsia e tampouco por acompanha-
mentos em sua gravidez. Nem pelos médicos do Polo 
Base de Saúde, da Secretaria Especial de Saúde Indíge-
na (Sesai), órgão do Ministério da Saúde, ou ao menos 
pelas parteiras existentes nas aldeias do Purus. 

O número de indígenas que cuidam das mulheres du-
rante a gravidez e no parto tem diminuído cada vez 
mais. As parteiras que ainda seguem com o trabalho 
herdado das mães e das avós pedem ajuda.  

Aos 14 anos, Maria do Carmo Calixto Huni Kui, da al-
deia 6 de Julho, passou a acompanhar a mãe nos aten-
dimentos feitos às mulheres grávidas. Com essa idade, 
ajudou em um parto e nunca mais parou. Desde 2002, 
quando assumiu a função desempenhada pela mãe, 
34 crianças chegaram ao Purus por suas mãos. Maria 
do Carmo explica que cada aldeia sempre teve uma 
parteira, mas já não é mais assim. 

“Tem que existir aqui nas aldeias (parteiras), porque 
acontece muito de crianças morrerem e as mães tam-
bém. Queremos aqui porque aqui é que a comunidade 
pode participar. Índio tem que nascer em terra de ín-
dio. Para o branco a gente só encaminha quando não 
tem mais jeito”, explica. 

Sem exames mais detalhados não é possível determi-
nar a causa da morte da jovem madja, mas Maria do 
Carmo salienta que as parteiras podem fazer o pré-na-
tal e prestar toda assistência para a indígena grávida. 

“A questão é que faltam os kits de acompanhamento e 
um local adequado para atender as pacientes. Nunca 
recebi qualquer tipo de treinamento e a falta de estru-
tura dificulta a formação de novas parteiras”, diz. 

Para a indígena, as reivindicações fazem parte dos di-
reitos reservados à mulher. “Lutamos por nossa saúde, 
a de nossos filhos e comunidade”, afirma.    

Trocar por Água de beber

A aldeia 6 de julho se recuperava da enchente do 
Purus. Os indígenas que vivem nessa comunidade 
passaram semanas vivendo em barcos, pois as casas 
ficaram submersas. Plantações de arroz, feijão, ma-
caxeira, banana estragaram antes das águas vaza-
rem. Não sobrou nada. As cacimbas de água também 
ficaram inutilizadas. 

Com a violência crescente promovida pelos invaso-
res das frentes de colonização, tudo mudou: “Fomos 
jogados para aqui (margem do rio). Agora morremos 
das doenças do branco e nem nossos pajés conseguem 
curar”, diz Arnaldo Huni Kui. 

Sem reparação

Enviado pelo governo federal, em fevereiro de 1861, 
para explorar o alto rio Purus no trecho acreano, Ma-
noel Urbano Encarnação, que hoje em dia dá nome 
para a cidade do Purus na fronteira com o Amazonas, 
calculou uma população de cinco mil indígenas. 

Escreveu em relatório sobre a expedição: “planta al-
godão, fia e tece panos para confecção de redes e ves-
tidos, que têm muita semelhança com os que usam 
os bolivianos; as mulheres usam uma simples tanga; 
vivem fartos, com grandes roçados. As malocas ficam 
no interior da mata.” 

Um ano mais tarde, o engenheiro João Martins da Sil-
va Coutinho refaz a expedição com o intuito de encon-
trar uma saída do Purus para o rio Madeira. Descreve 
em seu relato a brutalidade dos exploradores do alto 
Purus como “maléfica sombra das bandeiras”. Depois 
de escravizados e violentados pelas frentes de colo-
nização, sobretudo da seringa, os indígenas do alto 
Purus são obrigados a transferir, a partir do final do 
século 19 e início do 20, as aldeias para as margens do 
rio e inauguram uma nova vivência para seus povos.

Elementos não faltam para justificar que a atual si-
tuação dos indígenas do Purus remonta uma longa 
jornada das mais arbitrárias violências. Perto do rio a 
exposição tornou-se maior. Todavia, os indígenas não 
pensam em voltar para o interior do território. 

O tempo passou e as novas gerações criaram relações 
com as margens do rio, onde plantam, pescam e se 
locomovem de barco entre as praias naturais.
 
“Tomamos a água que os bichos tomam. Não pode ser 
assim. Isso é que mata a gente, não o lugar em que 
nossos antepassados decidiram viver para não mor-
rer. Essa reparação o governo precisa nos dar”, define 
o professor e vice-liderança da aldeia Nova Família, 
Hilário Augusto Macari Huni Kui. í

Como é comum nas aldeias do Purus, dezenas de 
crianças não tinham onde beber água limpa e  nenhum 
filtro de barro havia sido entregue aos indígenas. 
“Levaram [técnicos do Polo Base] nosso rádio de 
comunicação para Santa Rosa, porque o equipamento 
quebrou. Até agora não trouxeram de volta e não 
temos como encaminhar um paciente mais grave”, 
denuncia o Agente Indígena de Saúde (AIS), Sebastião 
Domingos Huni Kui. 

Em muitas aldeias ao longo do Purus rádios nunca 
voltaram do conserto; em outras os comunicadores 
funcionam, mas os indígenas têm dificuldades de en-
contrar os técnicos do Polo Base.

A mobilidade vivida pelos indígenas dentro de seu 
território é outra questão desconsiderada pelo gover-
no ao apresentar “soluções duradouras” nas aldeias. 
Crescimento populacional, questões cosmológicas, 
divergências internas, matrimônios são algumas cau-
sas para as locomoções, mas tal peculiaridade é uma 
entre tantas não observadas pelo Poder Público, seja o 
federal ou estadual, na execução das políticas públi-
cas dentro da terra indígena. 

“Esses entulhos que o governo fez (banheiros e es-
truturas de concreto e ferro para sustentar caixas 
d’água) só trouxeram problemas: construíram as fos-
sas ao lado da água (poço) que usamos na aldeia para 
beber”, se revolta Nelson Huni Kui. 

Com o poço inutilizado, os indígenas abriram uma 
vertente a dois quilômetros das moradias, floresta 
adentro. Para represar a água improvisaram: uma das 
caixas d’água transformou-se no reservatório da fon-
te. Por torneira retiraram a água, que carregam em 
baldes. O banheiro virou a prefeitura da aldeia: no lu-
gar dos vasos sanitários, foram instaladas mesas para 
os secretários de governo e assessores.   

“Aqui tivemos um menino que morreu de diarreia, 
mas estava em outra aldeia. Foi bem rápido. Perde-
mos a vida dessa criança sem poder fazer nada. Aqui 
quando não se morre de diarreia, se morre de hepati-
te”, declara Nelson, alertando para a importância do 
consumo de água potável no local. 

“Acreditamos que é necessária a constituição de 
políticas públicas sobre a água. O governo precisa 
falar conosco para saber o que precisamos. Os agen-
tes do Ministério da Saúde chegam e querem abrir 
um poço onde bem entendem. Aí quando abrem está 
seco. Nós sem equipamentos sabemos onde devem 
abrir”, reclama.

Muitas vezes os indígenas têm de beber água da 
chuva, pois os poços cavados pela Sesai estão secos

Tamanho é o descaso dos organismos de saúde indí-
gena que na aldeia Morada Nova, na subida do Purus, 
há sete meses a bomba usada para puxar a água do 
poço foi levada da comunidade por agentes da Sesai, 
que não a repuseram. Eva Camilo Huni Kui foi uma 
das vítimas da falta de água boa para o consumo na 
aldeia. Morreu em apenas um dia, com febre, vômito e 
diarreia. Tinha um ano de idade. 

“Deram soro, mas não melhorou. Cheguei a ir para o 
Peru comprar remédio, mas nada deu jeito”, lamenta 
José Arlindo Huni Kui. Os anciãos da etnia lembram 
que no passado os grupos só se fixavam em lugares 
com boa qualidade de água. 

“Fomos jogados para aqui 
(margem do rio). Agora 
morremos das doenças do 
branco e nem nossos pajés 
conseguem curar”
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direitos

Quando chegaram, acossados pela sanha colonizado-
ra, espanhóis e portugueses tomaram apenas alguns 
cômodos da casa, sendo bem recebidos pelos mora-
dores. Em poucos anos reduziram os habitantes origi-
nais ao pedaço mais esquivo da casa, rumo à sarjeta. 
Expulsos depois de intensa resistência e mortes, os 
moradores, porém, jamais abandonaram o próprio lar, 
o qual abrange hoje o estado do Rio Grande do Sul, 
além de Argentina, Uruguai e Paraguai; tampouco 
deixaram de compartilhar com os invasores aquilo 
que eles, indígenas de povos resistentes e extintos, 
nunca consideraram propriedade particular, a terra, 
mas bem coletivo; espaço físico e simbólico. 

Por essas terras ou em parte delas os índios Guarani e 
Kaingang passaram a vagar – não mais morar - pelos 
séculos que se seguiram aos primeiros 200 anos de co-
lonização – entre 1626 e 1827, período em que a popu-
lação guarani dos chamados Sete Povos foi dizimada: 
de 100 mil indivíduos permaneceram apenas 1.874. 
Vagaram e vagam, e assim nunca saíram de perto das 
áreas que hoje reivindicam; estratégia de resistência 
silenciosa e paciente como se dissessem ao país que 
passa pelos acampamentos de lona preta, onde vivem 
às margens das rodovias federais e estaduais que cor-
tam a casa tomada: “Essa terra tem dono!”. Se por um 

lado os indígenas sofreram o esbulho enquanto par-
tilhavam, por outro passaram a resistir ao esbulho e 
reivindicar ao menos um pouco de partilha de quem 
os roubou.   

Sepé Tiaraju, cacique de São Miguel, um dos Sete 
Povos missioneiros criados a partir das chamadas 
Reduções Jesuítas do século 17 e das guerras contra 
os bandeirantes paulistas, foi quem primeiro gritou: 
“Essa terra tem dono!”. Morreu combatendo espanhóis 
e portugueses que foram cumprir uma cláusula do 
Tratado de Madrid, assinado pelas coroas de Espanha 
e Portugal, com as bênçãos da Santa Sé: os índios 
deveriam sair de suas terras, ou seja, a casa deveria 
ser tomada por completo pelos colonizadores.

Massacrados, vencidos e dispersos pelo território - 
que ganhou fronteiras e acabou tomado por aventu-
reiros, colonos e escravocratas vindos da Europa – os 
povos originários passaram a adotar estratégias de 
resistências. A tragédia guarani foi o prenúncio de ou-
tros extermínios, caso dos Charrua, Minuano (povo 
extinto) e, por fim, dos Kaingang. Porém, não se tra-
tam apenas de episódios ocorridos há 200, 300 anos: 
durante o século 20. As comunidades continuaram 
sendo expulsas dos territórios remanescentes. 

Texto e fotos Renato Santana

Numa manhã fria, crianças guarani mbyá se alvoroçam diante do carro que para 
em frente ao acampamento, instalado no acostamento da rodovia. Roupas e 
objetos usados são distribuídos. O relato é um triste retrato da realidade vivida por 
vários grupos indígenas no Brasil do século 21  

Às margens das estradas do Rio Grande do Sul, Guarani 
e Kaingang dividem espaço com carros e caminhões, 

enquanto esperam seu território tradicional

À margem: os 
acampamentos indígenas 
no Rio Grande do Sul 

“Gostávamos da casa porque, além de espaçosa e antiga 
(hoje que as casas antigas sucumbem às mais vantajosas 
liquidações de seus materiais), guardava as recordações de 
nossos bisavós, o avô paterno, nossos pais e toda a infância.” 

(Julio Cortázar, no conto Casa Tomada)
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direitos: À margem: os acampamentos indígenas no Rio Grande do Sul

O grupo reivindica oito mil hectares, atualmente 
tomados por uma fábrica de utensílios de plástico e o 
cemitério da cidade de Carazinho. A Funai iniciou o 
processo de demarcação do território, que se encontra 
na fase de construção do relatório. O acampamento 
foi erguido há pelo menos 10 anos. 

As terras do município compunham a redução jesu-
ítica de Santa Tereza, Província das Missões, e em 
1637 foi destruída pelos bandeirantes paulistas. Da 
mesma forma ocorreu em outras áreas e reduções no 
Rio Grande do Sul. Portanto, o que era tomado por 
matas, árvores frutíferas, animais para caça e rios, 
além da presença dos indígenas, acabou: “As terras, 
redutos sagrados, foram transformados em fonte de 
renda, em capital especulativo através do plantio 
de grãos (soja, trigo, milho), através de grandes la-
tifúndios (criação de gado e de grandes granjas da 
monocultura) e para a expansão imobiliária”, relata 
Roberto Antonio Liebgott, num capítulo do relatório 
da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 
Legislativa de Porto Alegre, intitulado Os Direitos Hu-
manos dos Povos Indígenas: os povos Guarani, Kaingang 
e Charrua e a contínua luta pela garantia de seus direitos. 

Mesmo com a terra destruída, os indígenas lutam de 
forma persistente pela ocupação dela. No acampa-
mento Kairu, os Kaingang plantam em espaços dimi-
nutos roçados de mandioca e recebem cestas básicas 

da Funai, mas de forma inconstante. Às margens da 
rodovia, armam barracas e nelas deixam os artesana-
tos que fazem expostos aos usuários da estrada que 
eventualmente se interessam. 

Cestos, colares, réplicas do Cará (peixe tradicional 
na região), arcos e flechas: materiais confeccionados 
ali mesmo, sob as poucas árvores que fazem sombra 
entre barracos de lona gasta, crianças correndo pelo 
curto espaço de terra e o trânsito desenfreado de car-
retas e carros da rodovia.

Atropelamentos

Num dos trechos da BR-285, a comunidade kaingang 
da Terra Indígena Mato Castelhano não esquece o dia 
em que uma criança correu para o meio da estrada 
atrás de uma bola. O caminhão não teve condições de 
parar ao avistar o jovem indígena e o matou. Desde 
então redes foram instaladas entre o fim do acosta-
mento e o início do terreiro do acampamento. Hoje 
elas servem também para balançar os gols do futebol 
dos meninos.

Cacique Dorvalino também não esquece a morte da 
criança. Era uma de suas alunas na escola instalada 
no acampamento. As terras pertencem ao Departa-
mento Nacional de Infraestrutura em Transportes 
(DNIT) e a Funai, conforme o cacique, não quer de-

O resultado de tamanha violência, não retratado nos 
livros de história, está em acampamentos dispersos 
por todo o estado do Rio Grande do Sul. Às margens 
das rodovias, os indígenas veem o desenvolvimento 
passar longe de incluí-los conforme seus direitos, ga-
rantidos pela Constituição Federal, e diferenças so-
ciais e culturais. 

Tratados ainda como vencidos por uma guerra de 
extermínio incutida na dinâmica do Estado brasileiro, 
os povos indígenas do Rio Grande do Sul encontram 
suas formas próprias de vida sob lonas que congelam 
nas baixas temperaturas do Sul e cozinham ao calor; 
em pedaços de terras que ficam entre as cercas de 
propriedades rurais e o asfalto das rodovias, artérias 
necrosadas que rasgam o convívio das comunidades. 
Sobrevivem da venda de artesanatos e trabalhos 
nas lavouras de maçã e frigoríficos, instalados sobre 
latifúndios muitas vezes enraizados nas terras de 
ocupação tradicional dos próprios indígenas.

Chamados pejorativamente de bugres, vivem há dé-
cadas contabilizando os mortos por atropelamentos 
e frio rigoroso. No mais completo abandono do Poder 
Público e inoperância da Fundação Nacional do Índio 
(Funai), as comunidades tecem a complexa teia so-
cial e cultural de seus povos com o arame farpado das 
cercas que os mantêm fora de suas terras. Falantes 
da língua tradicional (tronco Macro-Jê aos Kaingang e 

Tupi aos Guarani), não recebem atendimento adequa-
do da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 
e contam com as ambulâncias e equipes fornecidas 
pelas prefeituras dos municípios onde se instalam. 

Daí que surge uma das faces mais perversas da co-
lonização intermitente: as elites políticas e agrárias 
regionais aproveitam as necessidades mais urgentes 
dos acampados não garantidas pelo governo federal, 
como saúde, moradia e saneamento, para a troca do 
território de ocupação tradicional por áreas cedidas 
pelos municípios, dentro das cidades, bem como à 
exploração de dividendos eleitorais. As estratégias de 
resistência e afirmação dessas comunidades atendem 
há décadas as experiências vividas em tal contexto.

A vida nos acampamentos

“De tanto tomar banho com o cavalo e beber a água 
dele, ficamos mais perto dele”. A frase do cacique 
kaingang Adão Silva Kairu, da aldeia Kairu, município 
de Carazinho (RS), permite entender o que ocorreu 
com seu povo. Expulsos de suas terras passaram a 
viver de forma precária, dividindo a subsistência com 
os animais. Ainda assim aprenderam a reconstruir e 
reelaborar a própria história. 

O acampamento da comunidade Kairu está instalado 
às margens da BR-386, numa área de um hectare. 
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marcar a totalidade do território de ocupação tradi-
cional apontado pelo Grupo de Trabalho de identifi-
cação do órgão – que iniciou os estudos em 2009 e até 
agora não os encerrou. Nas terras dos Kaingang de 
Mato Castelhano, a soja é o monocultivo que faz os 
fazendeiros se mobilizarem para não deixar a comu-
nidade reocupar o que nunca deixou de ser dela. 

“Daqui não saímos. Ninguém vai mudar a nossa 
ideia”, avisa cacique Dorvalino. Ele explica que vivem 
acampadas umas 45 famílias, sendo que a média é 
de três famílias por casa – num espaço insuficiente 
para todos, apesar dos indígenas permanecerem ins-
talados nos dois lados da estrada. As moradias são de 
lona e madeira e ficam sob imensos pinheiros. 

Em dias de aula, as professoras costumam realizar ati-
vidades ao ar livre, enquanto jovens e adultos voltam 
de jornadas noturnas nos frigoríficos das proximidades. 

Assim os acampamentos, com dinâmicas distintas, 
se dispersam pelas rodovias federais e estaduais do 
Rio Grande do Sul. Na maioria deles a Funai iniciou 
o processo de demarcação das terras, porém sem fi-
nalização do procedimento administrativo, que se ar-
rasta, em média, por quatro, cinco anos. Com isso, os 
indígenas vivem em situações de risco social. 

Os Guarani de Mato Preto, por exemplo, vivem acam-
pados às margens da rodovia e em um pequeno peda-
ço de terra rasgado por uma linha férrea. Ali vemos 
exatamente a compreensão do grupo sobre o vasto 
território que habitavam: apesar de devastado, se-
guem reivindicando a área. 

direitos: À margem: os acampamentos indígenas no Rio Grande do Sul

1) Guarani Mbyá
Dos Guarani Mbyá, existem 6 áreas, sendo: 3 reservas indígenas (RI Campo Bonito, RI Estrada do Mar, RI Riozinho – RS), 1 terra indígena homologada (TI 
Cantagalo) e 2 terras indígenas regularizadas (TI Capivari e TI Varzinha).

As reservas indígenas (RI) ainda estão em processo de aquisição e não é possível saber sua área. As demais áreas seguem explicitadas no quadro abaixo:

Terras indígenas Grupo Indígena Município UF Área Situação/Etapa

RI Campo Bonito Guarani Mbya Torres RS 0 ha Encaminhada RI
     Processo de aquisição 
TI Cantagalo Guarani Mbyá Porto Alegre, Viamão RS 284 ha Homologada
     Registro cartorial 
TI Capivari Guarani Mbyá Palmares do Sul RS 43 ha Regularizada
     Concluído
RI Estrada do Mar Guarani Mbya Osorio RS 0 ha Encaminhada RI
     Processo de aquisição
RI Riozinho - RS Guarani Mbya Riozinho RS 0 ha Encaminhada RI
     Processo de aquisição
TI Varzinha Guarani Mbyá Caraã, Maquiné RS 776 ha Regularizada
     Concluído 

2) Kaingang
Dos Kaingang, existem 21 terras indígenas, sendo: 6 em estudo, 1 delimitada, 4 declaradas e 10 regularizadas. Algumas terras são de Guarani e Kangang. 
Não é possível saber a área das TIs em estudo. 

(*) Terra em revisão/estudo de limites

Terras indígenas Grupo Indígena Município UF Área Situação/Etapa  

TI Arroio do Conde Kaingang Guaiba e Eldorado do Sul RS 0 ha Em estudo
     Análise da delimitação
TI Borboleta Kaingang Campos Borges, Espumoso,  RS 0 ha Em estudo
  Salto do Jacuí    Análise da delimitação
TI Cacique Doble Guarani, Kaingang Cacique Doble,  RS 4.426 ha (*) Regularizada
  São José do Ouro   Concluído
TI Carreteiro Kaingang Água Santa RS 603 ha (*) Regularizada
     Concluído
TI Chêg’gu Kaingang Novo Xingu RS 0 ha Em estudo
     Análise da delimitação
TI Estrela Kaingang Estrela RS 0 ha Em estudo
     Estudos complementares
TI Guarita Guarani, Kaingang Erval Seco, Redentora,  RS 23.407 ha Regularizada
  Tenente Portela   Concluído
TI Inhacorá Kaingang São Valério do Sul RS 2.843 ha (*) Regularizada
     Concluído
TI Kaingang de Iraí Kaingang Iraí RS 280 ha (*) Regularizada
     Concluído
TI Ligeiro Kaingang Charrua RS 4.566 ha (*) Regularizada
     Concluído
TI Mato Castelhano Kaingang Mato Castelhano RS 0 ha Em estudo
     Análise da delimitação
TI Monte Caseros Kaingang Ibiraiaras, Muliterno RS 1.112 ha Regularizada
     Concluído
TI Morro do Osso Kaingang Porto Alegre RS 0 ha Em estudo
     Estudos complementares
TI Nonoai Guarani, Kaingang Gramado dos Loureiros, Nonoai,  RS 19.830 ha Declarada
  Planalto, Rio dos Índios   Demarcação física
TI Nonoai/Rio da Várzea Kaingang Gramado dos Loureiros, Liberato Salzano, RS 16.415 ha Regularizada
  Nonoai, Planalto, Trindade do Sul   Concluído
TI Passo Grande do Rio Forquilha Kaingang Cacique Doble, Sananduva RS 1.916 ha Declarada
     Planejamento demarcação
TI Rio dos Índios Kaingang Vicente Dutra RS 712 ha Declarada
     Processo de homologação
TI Serrinha Kaingang Constantina, Engenho Velho,  RS 11.753 ha Declarada
  Ronda Alta, Três Palmeiras   Processo de homologação
TI Ventarra Kaingang Erebango RS 773 ha Regularizada
     Certidão SPU
TI Votouro Kaingang Benjamin Constant do Sul,  RS 3.341 ha Regularizada
  Faxinalzinho   Concluído
TI Votouro/Kandoia Kaingang Benjamin Constant do Sul,  RS 5.977 ha Delimitada
  Faxinalzinho   Exame do Min.da Justiça

Santa Maria: uma cidade sobre a aldeia

Santa Maria está situada bem no centro do Rio Gran-
de do Sul. Uma das maiores cidades do estado, os pou-
cos mais de um milhão de habitantes convivem com a 
realidade latente de acampamentos indígenas, tanto 
dentro da cidade quanto em suas imediações.

Natanael Claudino Guarani é um dos líderes do acam-
pamento Arenal. Sete famílias viviam no local. Eram 
50 indivíduos, sendo 25 crianças. Durante no ano de 
2010, uma criança morreu sob o intenso frio das lonas 
puídas pelo tempo e pelo vento sulista. 

Por decisão judicial, o Poder Público municipal foi 
obrigado, com o auxílio dos órgãos federais responsá-
veis, a encontrar um lugar provisório para instalar os 
indígenas enquanto aguardam a demarcação de suas 
terras – emperradas como todas as outras. 

“A assistência de saúde é bem precária, ruim. Temos 
a educação escolar indígena diferenciada e agora es-
peramos ter uma escola de madeira para ensinar me-
lhor nossas crianças”, destaca Claudino. 

Para ele, sair do acampamento à margem da rodovia 
não significa a vitória definitiva, mas ao menos uma 
forma de proteger mais a comunidade. 

Dentro da cidade, a comunidade Kaingang de Arroio 
Cancela, acampada a poucos metros da rodoviária, 
no bairro Nossa Senhora de Lourdes, não parece es-
tar tão segura. Tiros já foram disparados contra os 
indígenas no final de 2010 e a precariedade continua 
a rondar o grupo. 

Vivem da produção de artesanatos e ilhados entre 
prédios e conjuntos comerciais, enquanto esperam 
pela Funai e a demarcação do local como terra indí-
gena. A ocupação da área justifica-se no fato do local 
ser de tradicional passagem de povos indígenas em 
comércio de produtos e artesanatos. 

Ampliação das rodovias    

Entre plantações de arroz, cercas e a BR-290, a comu-
nidade do acampamento de Arroio Divisa é o retrato 
do abandono dos órgãos federais e do governo do Rio 
Grande do Sul. Os Guarani Mbyá sobrevivem num pe-
queno pedaço de terra e bebem a água que escorre das 
plantações de arroz, tomadas por sujeiras e agrotóxico. 

Parte de suas moradias fica na tubulação do arroio 
que passa embaixo da estrada. Para completar a 
situação, o DNIT pretende ampliar a BR-290 e os 
indígenas correm o risco de serem desalojados das 
margens da estrada. Como deverá ser uma vida à 
margem da margem? í

Antes da colonização, viviam no estado do Rio Grande 
do Sul 23 povos indígenas, totalizando centenas de mi-
lhares de indivíduos. Hoje em dia são 36 mil indígenas 
organizados em três etnias: Guarani, Kaingang e Char-
rua. No Brasil, eram mais de 900 povos com milhões de 
indivíduos, sendo que atualmente chegam a 896,9 mil 
indígenas distribuídos em 305 povos, de acordo com os 
últimos dados divulgados pelo último censo do Instituto 
Brasileiros de Geografia e Estatística (IBGE).

Balanço do genocídio

Terras dos povos Guarani Mbyá e Kaimgang, no Rio Grande do Sul
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Origem do guaraná

reza a lenda sateré-maué que o guaraná pertence a este povo. A 
história tem início com a morte de um pequeno índio de bom coração, 
que só se alimentava de frutas. Ele fora morto por Jurupari, um espírito 
mal. No dia do enterro, enquanto todos choravam a morte de Aguiry, 
um raio caiu ao lado do corpo. “Tupã também chora”, disse a mãe do 
índio, que determinou que os olhos do filho fossem plantados no local 
onde o raio caiu. Tempos depois, brotava naquele lugar uma fruta de 
sabor marcante, pequena e com bolas amendoadas, como os olhos da 
criança de outrora. Surgia assim o guaraná.

Bope – Batalhão de Operações Policiais Especiais? Não. Na 
língua bororo, a palavra bope significa “espírito mau”.

Jacaré – a palavra, segundo o Dicionário de Palavras 
Brasileiras de Origem Indígena, vem do Tupi (já-caré) e significa 
“aquele que é torto, sinuoso”.

Nhenhenheim – a palavra popularmente utilizada 
para designar um bochicho, resmungo, tem origem indígena. 
Segundo o Dicionário de Palavras Brasileiras de Origem Indígena, 
seu significado é “falatório interminável”.

Língua
Os Wajãpi possuem um repertório 
definido de padrões gráficos que 
representam partes do corpo ou 
da ornamentação de animais e 
de objetos. Em seu conjunto, esse 
sistema de representação gráfica é 
chamado de kusiwa. Cada padrão 
tem uma denominação específica 
e é reconhecido por qualquer 
adulto, independentemente de sua 
aldeia de origem. Os grafismos são 
reconhecidos como patrimônio 
imaterial pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) e como patrimônio 
da humanidade pela Unesco.

balaio
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mitos

Diz a tradição oral dos Wajãpi que a origem das cores e dos 
padrões gráficos remonta aos tempos primevos, quando 
surgiram os ancestrais da humanidade atual.

No inicio não existiam cores nem formas distintas entre 
os habitantes do mundo: todos eram iguais entre si, 
sem diferenças marcadas no corpo, em suas línguas, 
conhecimentos e práticas de vida. Naquele tempo do 
começo, como dizem os Wajãpi, “todos eram como a gente”.

Mas para organizar a vida em sociedade, Janejar, nosso 
dono, promoveu a separação entre homens e animais, 
destinando um espaço a cada um. Ele é quem controlava o 
início dos tempos, o destino da humanidade. A origem dos 
seres aconteceu numa grande festa, em que todos – futuros 
homens e animais – apresentavam seus cantos e danças. 

Foi assim que uma parte dos primeiros seres que estavam 
dançando à beira do primeiro rio, caíram n’água e se 
transformaram em peixes. Desde então, eles servem de 
alimento para os humanos. No fundo das águas, porém, 
peixes e cobras aquáticas continuam vivendo e festejando 
como gente, mas só os pajés acessam sem perigo esse 
domínio, vendo esses seres como eles realmente são: “como 
a gente”.

No centro da pequena terra originária havia um grande 
lajeado de pedra. Nele vivia um ser poderoso e muito temido 
que os humanos mataram. Ao morrer, ele se transformou 

A origem do kusiwa*

• Texto retirado do livro Kusiwa: pintura corporal e arte gráfica wajãpi. 

numa imensa anaconda – ou moju, na língua wajãpi. 
Os primeiros homens abriram o cadáver e extraíram os 
excrementos, que eram todos coloridos.

Uma festa foi organizada e todos os convidados se pintaram 
com as cores deixadas pela cobra. Enfeitados, os convidados 
dançaram e cantaram. Quando a festa acabou foram 
embora voando. São os pássaros que hoje aparecem com 
plumagens diferenciadas.

Ao se distanciarem dos humanos, eles pousaram numa 
samaumeira, de onde se espalharam por todas as direções, 
levando consigo as águas que correm nos rios e igarapés 
em toda a terra.

Os homens ficaram então com as danças dos peixes e os 
cantos dos pássaros, além de aprender com eles os nomes 
das cores que designam as plumagens variadas das aves. 
Quando ficaram sozinhos no lajedo de pedra, observaram 
a ossada da cobra morta. Olharam para as espinhas dos 
peixes que ela havia comido e foi assim que descobriram 
os padrões com os quais até hoje decoram seus corpos e 
artefatos em composições infinitas.
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América Latina

Era uma operação do exército. Os soldados chegaram 
à comunidade batendo e xingando. Naquela casa fi-
zeram com que o ancião se sentasse diante do filho: 
“Está vendo esta bala? Me custou 15 pesos. Isso é o 
que vale a sua vida”. Puseram a pistola na cabeça do 
rapaz e, depois de um tempo de ameaças e zombarias, 
dispararam, sem atingi-lo. O som do tiro, ao lado de 
seu ouvido, o deixou surdo. Aterrorizado, o menino foi 
embora de casa e nunca mais voltou. 

“Antes acreditávamos que o exército era para nos pro-
teger, mas não, agora vemos que é para bater, ameaçar 
e roubar as pessoas”, diz um morador de La Huerta, ao 
participar do evento onde essa história foi relatada. O 
episódio foi só um de uma série de violências que vêm 
atingindo os indígenas Kumiai, do estado mexicano de 
Baja California Norte, a menos de 100 quilômetros de 
Tijuana, cidade na fronteira com os Estados Unidos. O 
terror, ali, é uma forma de pressionar as comunidades 
para que não denunciem o que está ocorrendo, nem 
lutem pelos seus direitos.
 
A história foi contada em uma reunião do Congresso 
Nacional Indígena (CNI), entidade mexicana que busca 
congregar os povos indígenas do país em torno da luta 
pela autonomia e o respeito às terras das comunidades. 
O evento reuniu coletivos urbanos da região norte do 
México e do sul dos Estados Unidos, todos alinhados 
em torno da Outra Campanha – iniciativa zapatista que 
busca congregar as lutas comunitárias de todo o México.
Estamos no norte do México, em um local onde a luta 

tem a ver com a disputa por espaço para a produção 
de uvas e vinho, ou com a construção de gasodutos 
para viabilizar a exportação de gás para os Estados 
Unidos. Mas, em se tratando dos dias atuais, podería-
mos estar em quase qualquer país das Américas – do 
Canadá à Argentina, passando por Brasil, Bolívia, Chi-
le, Colômbia, Peru, Paraguai, Guatemala, Honduras e 
tantos outros –, falando sobre soja, minérios, usinas 
hidrelétricas ou estradas. 

A retomada do crescimento econômico na região, 
desde a década passada, tem se dado, sobretudo, em 
torno da exportação de produtos minerais e agríco-
las para os tradicionais clientes da Europa e dos EUA, 
mas, principalmente, para a emergente China. Explo-
rar esses produtos requer domínio do território para 
plantar, garimpar ou mesmo para implantar empre-
endimentos que garantam energia ou meios de trans-
porte para essas iniciativas econômicas. 

No afã de viabilizar o “progresso”, os grandes capitalis-
tas e os Estados estão, cada vez mais, em rota de colisão 
com os povos indígenas. “Nós dizemos que é um ‘pro-
jeto de morte’, porque mata a mãe natureza e se impõe 
aos povos com as forças armadas e grupos paramilita-
res. É uma política ancestral do capitalismo, produto 
da imposição e do saque que se tem dado desde a che-
gada dos invasores a nossas terras”, diz o líder indígena 
maya Domingo Hernández Ixcoy, de Chimaltenango, 
Guatemala, em entrevista ao site Desinformémonos. 

Em pé de guerra  
Por  Bianca Pyl e Spensy Pimentel

A volta do desenvolvimentismo faz dos territórios ocupados pelos povos indígenas 
alvo prioritário de grandes empreendimentos econômicos, e, por todo o continente, 
as comunidades reagem 

Hernández se encontra, atualmente, ameaçado de 
morte em função da resistência que coordena contra 
as empresas de mineração e de plantio de palma afri-
cana (dendê). “Primeiro chegam falando. Buscam uma 
maneira de nos tirar dali, dizem que uma alternativa 
para o desenvolvimento é permitir que se modernize 
o país, e que nós estamos contra o progresso. Depois 
nos vendem uma quantidade enorme de propaganda 
contra nós mesmos”.
 
A ofensiva não respeita fronteiras. A empresa cana-
dense Goldcorp, por exemplo, é, atualmente, denun-
ciada internacionalmente por problemas de saúde que 
suas atividades acarretam a indígenas e camponeses 
em três países: México, Honduras e Guatemala. Em 
2011, após pressão dos Ashaninka do vale do rio Ene, a 
brasileira Odebrecht cancelou os planos de construir 
uma hidrelétrica no Peru.

Mesmo áreas reconhecidas como patrimônio de toda 
uma nação, ou até da humanidade, estão ameaçadas. 
Há vários casos de florestas com rara biodiversidade 
na Amazônia que se encontram nessa situação. No 
México, Wirikuta, região montanhosa cuja importân-
cia cultural é reconhecida pelas Nações Unidas, tam-
bém é alvo da cobiça de mineradoras. O local é sítio 
sagrado, onde peregrinam anualmente os Wixárika, 
ou Huicholes, para fazer oferendas e buscar o peyote 
(espécie de cactos) que utilizam em seus rituais.

Ao Sul, mais do mesmo
 
Na América do Sul, não faltam exemplos de conflitos. 
Na Amazônia boliviana, a decisão do governo Evo 
Morales de construir uma estrada no meio do Território 
Indígena Parque Natural Isiboro Sécure (Tipnis) gerou 
muitos embates nos últimos anos.

Salvador Schavelzon, antropólogo da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), explica que a constru-
ção dessa estrada significa o avanço das plantações de 
coca, que já entraram no território indígena e teriam 
facilidade para se expandir, junto com outras formas 
de destruição como a exploração de petróleo, que já 
está sendo estudada.

A estrada impactará diretamente o Tipnis, onde há 
uma floresta única do seu tipo na América. “É um gol-
pe para a autonomia indígena e os direitos coletivos 
sobre o território das comunidades indígenas Chiman, 
Yuracaré e Mojeño-Trinitário, que foram promulgados 
pela Constituição de 2009”, analisa Schavelzon.

A construção da estrada começou com a empreiteira 
brasileira OAS e financiamento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social, o nosso BNDES, 
antes mesmo da consulta aos indígenas afetados. “O 
contrato com a empresa brasileira foi denunciado pela 

oposição ao governo por ter sobrepreço e acabou anu-
lado”, conta Schavelzon.  

Como o Brasil, a Bolívia já ratificou a Convenção 169, 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
prevê a necessidade de consulta às comunidades indí-
genas antes que qualquer empreendimento desse tipo 
atinja suas terras. “Os indígenas já manifestaram que 
lançarão ações judiciais internacionais, já que as na-
cionais fracassaram”, diz Schavelzon.

A tese de doutorado do antropólogo, concluída em 
2010, versa sobre a Assembleia Constituinte bolivia-
na e o nascimento do Estado plurinacional. Para ele, 
o confronto entre o governo e as comunidades que vi-
vem na região do Tipnis torna-se um divisor de águas 
político que reorganiza as forças e abre uma nova si-
tuação, já que Evo, até então, tinha amplo apoio das 
comunidades por conta da Nova Constituição.

O argumento do governo e suas bases camponesas é 
que há, ali, muita terra para poucos índios e que deve 
ser privilegiado o bem comum dos bolivianos. “Para 
isso é estratégico encontrar petróleo, que ajudaria a 
nivelar as regiões. O petróleo é parte de um pacote em 
que também está o avanço do mercado e o controle 
estatal. Recentemente foi implantada uma unidade 
do exército, também parte do ‘pacote civilizador’ da 
Amazônia boliviana”.

A obra está atualmente suspensa. O processo de con-
sulta foi iniciado em agosto e está em curso. Depois de 
uma marcha indígena que conseguiu paralisar a obra 
com uma lei do Congresso, uma marcha governista 
conseguiu que o parlamento também aprove uma lei 
– contrária à primeira –, convocando a consulta. “Na 
consulta se incluem comunidades cocaleiras que ti-
nham renunciado à titulação coletiva da terra, deci-
dindo permanecer fora do Tipnis.”

Quanto ao financiamento e execução a cargo de brasi-
leiros, Schavelzon lembra que o Brasil se beneficiaria 
da obra ao obter uma via alternativa de saída para o 
Pacífico, fundamental para o comercio com Chile e no-
vos mercados sul-americanos. “Por isso Lula e Dilma 
apoiaram a obra em diversas declarações ou atos com 
autoridades bolivianas”, lembra.

Nos casos da construção da estrada no território indí-
gena na Bolívia ou nas obras de usinas hidrelétricas no 
Brasil, subjaz a mesma ideologia de progresso, cresci-
mento e desenvolvimento como política que fora es-
tabelecida entre as décadas de 1960 e 1970, quando a 
maior parte da região estava sob o comando de ditadu-
ras. “Países com governos de signo político diferente, 
como Peru, Equador, Chile, Bolívia e Argentina têm o 
mesmo comportamento em relação a empreendimen-
tos e populações tradicionais”, constata o antropólogo.
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Novos Belos Montes

No Brasil, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte é sem 
dúvida o caso mais emblemático, por conta da mag-
nitude do projeto (leia reportagem na 2ª edição de Índio). 
Mas não é o único: no Plano de Aceleração do Cresci-
mento II estão previstos investimentos da ordem de 
R$ 94,2 bilhões para construção de hidrelétricas na 
Amazônia. São R$ 67,4 bilhões para obras em anda-
mento (Jirau, Santo Antônio, Belo Monte, Santo Antô-
nio do Jari, Colíder, Teles Pires, Estreito e Ferreira Go-
mes) e mais R$ 26,8 bilhões em novas usinas (São Luiz 
do Tapajós, Jatobá, São Manoel, Sinop). Boa parte dos 
empreendimentos afeta populações indígenas, além 
de populações ribeirinhas em geral.

O Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA) conse-
guiu na Justiça, em agosto de 2012, a paralisação das 
obras de Belo Monte. Entre os argumentos da ação mo-
vida pelo órgão está o fato de o governo não ter reali-
zado a consulta prévia, prevista na Convenção 169. A 
paralisação durou cinco dias até que uma liminar do 
presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres 
Britto, suspendeu a decisão anterior. Um novo recurso 
pede que o próprio Ayres Britto reconsidere sua decisão, 
ou o caso será examinado pelo plenário do Supremo. 

O próximo grande problema ocasionado pela falta de 
consulta aos povos afetados pelas obras deve aconte-
cer nas obras previstas para a bacia do rio Tapajós, 
outro dos afluentes do Amazonas. A confusão já está 
começando em relação à usina hidrelétrica de Teles 
Pires, localizada nesse afluente do rio Tapajós que fica 
na fronteira dos estados do Pará e Mato Grosso, nos 
municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT). As 
obras de Teles Pires foram suspensas várias vezes por-
que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A (CHTP) 
não realizou oitivas com os indígenas Kayabi, Mundu-
ruku e Apiaká, diretamente afetados pela construção.

Em março, o MPF no Pará e em Mato Grosso e o Mi-
nistério Público Estadual de Mato Grosso conseguiram 
liminar invalidando a licença de instalação concedida 
pelo Ibama em agosto de 2011, por conta das detona-
ções de rochas naturais no Salto Sete Quedas, região 
tida como sagrada pelos índios que lá habitam. As 
obras foram retomadas em abril, depois da derrubada 
da liminar. O MPF entrou com recurso alegando nova-
mente a falta de consulta prévia aos povos indígenas 
afetados pelo projeto. As obras no Teles Pires foram 
suspensas mais uma vez no dia 1º de agosto, mas logo 
em seguida foram retomadas por decisão da Justiça.

Enquanto segue o vaivém judicial, as comunidades 
continuam tendo suas vidas afetadas e seus direitos 
negados. Taravy Kayabi, liderança da Terra Indígena 
Kayabi, percebe o aumento de pessoas entrando na 
área indígena demarcada recentemente. “Tem muito 

Sem a participação indígena na elaboração do PBA, 
muitas ações previstas no plano não dialogam com a 
realidade das comunidades. “O PBA prevê como ação 
de mitigação de impactos viabilizar que os índios pro-
duzam polpa de frutas. Mas nas aldeias não tem ener-
gia elétrica e nem água potável. Além disso, eles demo-
ram dois dias para chegar na cidade”, reclama Juliana. 

A assessora jurídica questiona também a prevenção 
de acidentes e as ações em caso de rompimento da 
barragem. “A orientação que os índios receberam por 
parte da equipe que fez o PBA é de ligar para os bom-
beiros. Mas os municípios não têm sequer hospital ou 
Corpo de Bombeiros, nem mesmo para os trabalhado-
res”, adverte.

Mais projetos para Teles Pires

Além da usina de Teles Pires, os Kayabi estão preocu-
pados com a construção da hidrelétrica São Manoel, 
que ficará a 500 metros de uma de suas aldeias. “Essa 
é a nossa maior preocupação porque é muito perto. 
Tem um grupo de famílias que quer morar no limite 
da aldeia, mas não vai poder porque vai ficar do lado 
da usina. Mas é um direito nosso ocupar nossa terra”, 
reclama Taravy.

No ano passado, para negociar a paralisação das au-
diências públicas sobre São Manoel, os indígenas che-
garam a fazer sete reféns, entre eles dois funcionários 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, e da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai). 

Ao todo, seis empreendimentos hidrelétricos estão 
previstos para o rio Teles Pires, sendo que dois já estão 

em construção: a usina de Teles Pires e Colíder – loca-
lizada a 150 km da primeira. 

O antropólogo Ricardo Verdum, do Centro de Pesquisa 
e Pós-Graduação sobre as Américas da Universidade 
de Brasília (Ceppac/UnB), lembra que esses empreen-
dimentos em áreas como a Amazônia não são simples-
mente fruto de uma estratégia brasileira.“Esse quadro 
envolve uma série de mecanismos da chamada globa-
lização. Há um deslocamento do capital internacional 
para essa região”, destaca ele.

Obras de estradas e hidrelétricas, por exemplo, têm 
o objetivo de melhorar as condições de exploração 
de recursos naturais a serem vendidos a baixo preço 
principalmente para os asiáticos. “É uma estratégia 
organizada”, destaca Verdum, que percebe similari-
dades nos planos de “desenvolvimento” para regiões 
como a Amazônia, desde os anos 1980. “Houve uma 
continuidade, e o pior é que partidos e movimentos 
antes críticos ao neoliberalismo acabaram compactu-
ando com esses projetos para se manter no poder. Há 
20 anos, muitas das pessoas de esquerda que hoje dão 
apoio a esses projetos eram contrários a eles.”

Ao menos no Brasil, o grande entrave para democra-
tizar a discussão sobre esses empreendimentos, pen-
sa Verdum, é a falta de reflexão sobre mecanismos de 
consulta que efetivamente permitam aos indígenas 
participarem dos processos decisórios. “Temos que fa-
zer um esforço de imaginação para pensar novas ins-
titucionalidades, para garantir que os povos indígenas 
tenham voz, direito a opinar e participar e, inclusive, 
tenham poder de veto”, diz ele. “É complexo, mas, se 
não pensarmos seriamente nisso, vamos continuar 
fazendo denúncias sem ver as coisas mudarem.”

mais pessoas na região agora, pessoas que trabalham 
na usina. O desmatamento aumentou muito e piorou 
a nossa vida”, lamenta. 

Ele reclama que o governo já chegou com um projeto 
pronto e que sua comunidade e os outros indígenas 
afetados não foram consultados. “O governo só apre-
senta [o projeto] depois de pronto. Nós não somos con-
sultados, mesmo tendo muitas leis que nos protegem”, 
cobra a liderança.

A bacia do rio Teles Pires possui potencial de gerar 1.820 
MW, e o investimento previsto para as obras é de mais 
de R$ 2 bilhões. Até dezembro de 2011, o BNDES já ha-
via emprestado R$ 450 milhões para a obra. O consór-
cio responsável pela construção da usina é formado por 
Neoenergia (50,1%), Furnas (24,5%), Eletrosul (24,5%) e 
Odebrecht (0,9%). 

Segundo documento do Instituto de Estudos Socioe-
conômicos (Inesc), “Observatório de Investimento na 
Amazônia – A Corrida por Megawatts: 30 Hidrelétricas 
na Amazônia Legal”, em abril de 2012, mais de 50 en-
tidades da sociedade civil apelaram, em carta aberta, 
ao governo e autoridades internacionais pela seguran-
ça de indígenas ameaçados pela usina de Teles Pires. 

Os danos causados por essa obra, segundo o MPF, são 
iminentes e irreversíveis para a qualidade de vida e 
patrimônio cultural dos povos indígenas da região, 
destacando-se a inundação das corredeiras de Sete 
Quedas, berçário natural de diversas espécies de 
peixes essenciais para a sustentação alimentar dos 
povos indígenas. 

Segundo Juliana de Paula Batista, assessora jurídica 
das associações indígenas da região, para os Mundu-
ruku a cachoeira é fundamental para a sobrevivência 
cultural dos povos indígenas, por ser relevante para 
suas crenças, costumes, tradições, simbologia e espi-
ritualidade. “Os indígenas não aceitam esta obra. Os 
Munduruku me perguntam: ‘para onde vão nossos pa-
rentes que morreram?’”, conta ela, que vive na região 
há três anos. 

O governo federal e as empresas não assumem os 
impactos que irão causar. “Em nenhum momento se 
assume que a usina está há apenas 60 quilômetros 
das aldeias”. O componente indígena do Plano Básico 
Ambiental (PBA), desenvolvido pela empresa, não pre-
vê nenhuma ação para salvamentos das espécies de 
peixes, somente monitoramento. Taravy relata que os 
peixes já estão diferentes. “Já diminuiu bastante. Não 
tem tantas espécies como tinha antes. A gente encon-
tra peixe morto no rio. A água também está diferente.” 

Foto Atossa Soltani/ Amazon Watch / Spectral Q
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Ouvir os índios é preciso 
Por Felício Pontes Jr.

Em maio de 2008, durante o II Encontro dos Povos 
Indígenas do Xingu, realizado na cidade de Altamira 
(Pará), um Kayapó benajoro (líder grande) disse uma 
frase que jamais esqueci: “Essa barragem mata o 
rio. Matando o rio, mata a gente também. Então, 
vamos morrer lutando”. O cacique se referia ao 
grande impacto negativo que a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte terá sobre o rio Xingu e 
sobre as comunidades indígenas que ali vivem e dali 
tiram sua sobrevivência, cultura e meio de vida.

A realização desse encontro foi uma das várias tenta-
tivas que os índios que vivem na região realizaram no 
intuito de serem ouvidos pelo governo federal sobre 
Belo Monte, usina que será a terceira maior hidrelé-
trica do mundo, segundo o próprio governo. Até hoje, 
todas as tentativas foram em vão.

A Constituição Federal, no terceiro parágrafo do artigo 
231, prevê que “o aproveitamento dos recursos hídricos, 
incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a 
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só 
podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.”

Isso significa que, quando uma grande obra de infraes-
trutura é projetada para ser instalada em terras indí-
genas ou que afetará diretamente os índios – como é o 
caso das hidrelétricas de Belo Monte e Teles Pires (na 
divisa dos estados do Pará e Mato Grosso), por exem-
plo –, deve ser realizada a consulta prévia, livre e infor-
mada aos povos indígenas. Tal premissa está prevista 
também na Convenção 169, da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), da qual o Brasil é signatário. 

Até hoje, contudo, o Congresso Nacional jamais pro-
moveu a oitiva das comunidades indígenas do Xingu 
sobre Belo Monte. O processo legislativo para esse fim 
tramitou em 2005. Sua duração foi de menos de 15 
dias úteis na Câmara e no Senado. Um dos projetos 
mais rápidos de nossa recente história republicana. 
No dia de sua aprovação final, um senador, em sessão, 
o qualificou de “projeto-bala” e “the flash”. E nenhum 
indígena foi ouvido no Congresso. 

A falta de consulta prévia aos indígenas chamou in-
clusive a atenção da Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Em março de 2011, a CIDH enviou 
um pedido de informações ao Brasil sobre o licencia-
mento e a falta de oitivas indígenas na construção da 
usina hidrelétrica de Belo Monte.

O governo federal, ao se defender da medida caute-
lar que a comissão impôs ao Brasil, disse que mais 
de 200 índios participaram das audiências públicas 
do licenciamento ambiental. Só que as audiências de 
licenciamento ambiental nada têm a ver com o ins-
tituto da oitiva das comunidades indígenas afetadas. 
Aquelas decorrem de qualquer processo de licencia-
mento ambiental de obras potencialmente poluidoras. 
Esta decorre do aproveitamento de recursos hídricos 
em terras indígenas. Aquelas são realizadas pelo ór-

gão ambiental nos municípios afetados por uma obra. 
Esta, a oitiva, somente pelo Congresso Nacional. 

Ou seja, o Congresso simplesmente ignorou a legislação 
nacional e internacional e inventou um processo sem 
ouvir os indígenas. Daí a devida preocupação da OEA 
com o caso Belo Monte. 

Em relação à hidrelétrica Teles Pires, não foi diferente. 
Os mais de dez mil índios Kayabi, Munduruku e Apiaká 
que serão afetados pela obra não foram ouvidos. Essa 
atitude atinge a própria sobrevivência desses povos, 
já que a usina causará a destruição das corredeiras de 
Sete Quedas, local de reprodução de peixes migrató-
rios como piraíba, pintado, pacu, pirarara e matrinxã, 
que são base alimentar das populações que vivem na 
bacia do Teles Pires/Tapajós.

Há, ainda, outras nefastas consequências: a intensifi-
cação de pressões sobre territórios e povos indígenas 
relacionados ao aumento de fluxos migratórios; espe-
culação fundiária; desmatamento e pressões sobre os 
recursos naturais.

Os impactos socioambientais de Belo Monte para os po-
vos indígenas da Volta Grande do Xingu e entorno tam-
bém são enormes, e estão sendo amplamente divulga-

dos pelo Ministério Público Federal (MPF), entidades da 
sociedade civil, pesquisadores e especialistas.  

Entre as várias consequências que afetam os indígenas 
da região onde está sendo construída a usina, um 
grupo de 40 renomados cientistas em atuação no 
Brasil concluiu que os peixes da Volta Grande correm 
o risco de desaparecer.    

A própria Funai enumera os impactos de Belo Monte 
sobre as terras indígenas: aumento da pressão 
fundiária e desmatamento no entorno, meios de 
navegação e transporte afetados, recursos hídricos 
afetados, atividades econômicas - pesca, caça e 
coleta afetadas, estímulo à migração indígena (da 
terra indígena para núcleos urbanos) -, aumento da 
vulnerabilidade da organização social, aumento das 
doenças infectocontagiosas e zoonoses.

O descaso do governo na implantação de empreendimentos hidrelétricos 
na Amazônia brasileira Isso para ficarmos somente com duas das 31 

hidrelétricas planejadas para serem construídas na 
Amazônia.  

A última ação do MPF relacionada às usinas 
hidrelétricas da região amazônica foi ajuizada no 
dia 26 de setembro de 2012, na qual pede à Justiça 
Federal de Santarém a suspensão do licenciamento 
da hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, que o governo 
federal pretende instalar no rio Tapajós, no oeste do 
Pará. O motivo? Novamente a falta de consulta prévia 
aos povos indígenas (e também aos ribeirinhos) 
afetados pelo projeto energético – além da inexistência 
das Avaliações Ambientais Integradas e Estratégicas, 
obrigatórias no caso porque estão previstas outras 
seis grandes hidrelétricas na bacia do Tapajós.  

E provavelmente vem mais por aí. O governo federal já 
vem sinalizando há algum tempo não estar disposto 
a aprender com os erros do passado. Essas usinas 
hidrelétricas na Amazônia geram energia suja e cara. 
Mas será considerada limpa e barata enquanto os 
indígenas não forem ouvidos.  

Felício Pontes Jr. é procurador da República no Pará e mestre em 
Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio. 

“Essas usinas hidrelétricas na Amazônia geram energia suja e 
cara. Mas será considerada limpa e barata enquanto os indígenas 
não forem ouvidos.” 



64

olhares: Candido Portinari (1903 - 1962)

Índia Carajá, 1961
Pintura a óleo/madeira
Rio de Janeiro, RJ
Coleção particular



62

ÍN
D

IO
 an

o2n
º1   2012

apresentam

Esta revista foi contemplada pela seleção pública de revistas culturais do Programa Cultura e Pensamento 2009/2010.

realização:parceria: apoio:

eMinistério da Cultura




