
Por que a questão Guarani Kaiowá 
ganhou o país? 
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“Jovens indígenas nas lutas de seus povos construindo o Bem Viver”: mais 
de mil pessoas estiveram presentes no VI Seminário Cultural da Juventude 
Indígena do Regional Leste, realizado entre os dias 25 e 28 de outubro, na 
Terra Indígena Tupinambá de Olivença, comunidade Serra do Padeiro.
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Rebeldia e Tradição na 
luta pela Terra Sem Males

Fazenda Guarani: mais um episódio 
da ditadura militar contra os povos 
indígenas 
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Pankararu: “Tentaram me 
criminalizar pela televisão. Querem 
que eu esmoreça na luta pela terra”
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Editorial

lgumas casas ficam de um lado da linha férrea, no fim 
de um barranco às margens de uma rodovia, no Rio 
Grande Sul; outras do outro lado dos trilhos, mais 
perto das plantações e gentes regadas a pesticidas. A 

espera pelo território de ocupação tradicional é longa: há oito 
anos pouco mais de 60 indígenas Guarani Xeripá aguardam 
acampados a demarcação da Terra Indígena Mato Preto. Neste 
mês de outubro o processo caminhou.  

O Ministério da Justiça publicou portaria delimitando a 
terra indígena, que fica entre os municípios de Erechim, Ge-
túlio Vargas e Erebango. Tão logo o Diário Oficial da União 
trouxe a portaria, ruralistas e aliados passaram a dizer que 
não há imparcialidade dos antropólogos no procedimento de 
identificação e demarcação das terras indígenas. 

Tal discurso faz parte de uma estratégia formulada por 
ruralistas e sustentada por um conhecido detrator dos povos 
indígenas. O procurador do Estado Rodinei Candeia declarou: 
“O laudo antropológico foi feito por uma pessoa ligada direta 
e intimamente aos interesses indígenas”. 

Candeia alega que a antropóloga responsável pelo traba-
lho participou de rituais e tomou um chá com propriedades 
alucinógenas; a demarcação teria saído das visões geradas 
pela bebida. Alucinada é como poderíamos denominar as 
recorrentes posturas do procurador contra comunidades 
indígenas no Rio Grande do Sul. 

A autoridade para dizer o que é terra indígena não é o 
antropólogo, mas a comunidade que reivindica determinada 
área como tradicional. Ora, a legislação é clara: se a Cons-

tituição Federal reconhece o direito de auto-identificação 
dos povos e o território é indicado pelos indígenas, o papel 
do antropólogo é o de traduzir a territorialidade e a cultura 
do povo. 

Não se trata do antropólogo estar atrelado a interesses: a 
Portaria 14 exige que os indígenas façam parte do Grupo de 
Trabalho da Funai, coordenado pelo antropólogo, e que este 
profissional interaja com a comunidade para averiguar se o 
pleito territorial se justifica ou não. 

Candeia fundamenta o raciocínio numa falsa ideia, abso-
lutamente limítrofe e ultrapassada, de que o Estado é quem 
determina quais terras são de ocupação tradicional. O que 
o procurador faz é gerar um clima de conflito e insegurança 
entre indígenas e fazendeiros, alimentando interpretações 
errôneas das leis pela difamação de profissionais e negação 
de direitos constitucionais reservados aos povos indígenas. 

O procurador desconhece qual o ofício do antropólogo e 
pouco se aprofunda nas ciências sociais, campo nada imparcial 
– assim como as próprias opiniões e posturas de Candeia, que 
transfigura desenvolvimento em código moral para substituir 
as leis vigentes no país.

Se a antropóloga tomou chá com os Guarani de Mato 
Preto cumpriu com a função a qual o Estado brasileiro a de-
signou, nos termos constitucionais e da Portaria 14, e como 
cientista social. Já o procurador, esse seguirá tomando chás 
em gabinetes, longe das reais necessidades de comunidades 
a qual o estado que representa deveria acolher e contribuir 
na garantia de direitos.

A

O mantra do governo 
federal

De tempos em tempos o 
comando do Palácio do Planal-
to precisa proferir elogios aos 
latifundiários e ruralistas. O 
presidente Lula o fez em diver-
sas ocasiões, sendo a frase mais 
lembrada: “Todo usineiro é um 
herói!”. A presidenta Dilma não 
deixa por menos e rasga elogios 
públicos aos latifundiários em 
nome da líder do setor, a sena-
dora Kátia Abreu (PSD/TO). É 
o mantra da felicidade e pros-
peridade das elites e declaração 
de guerra contra comunidades 
tradicionais e camponesas.

Mera fatalidade
Ruralistas, políticos, setores 

do governo federal e articu-
listas ligados ao latifúndio se 
acostumaram a nomear como 
fatalidade assassinatos e ou-
tros tipos de violências contra 
os povos indígenas do Mato 
Grosso do Sul. Apontam ainda 
a influência de organizações 
para transformar tais fatalidades 
em conflitos agrários. No Brasil, 
fatalidade é como denominam a 
violência praticada por setores 
econômicos. O Brasil, aliás, é 
mera fatalidade da colonização. 

Um silêncio criminoso
A perspectiva crítica nunca 

foi ou será isenta. A grande 
imprensa brasileira comprova 
tal afirmação. Enquanto insiste 
em criticar de forma feroz um 
suposto esquerdismo emanado 
do Palácio do Planalto e pro-
duzir reportagens teleguiadas 
pelos interesses políticos dos 
bastidores de Brasília, derru-
bando ministros aos montes, 
silencia quando o assunto são os 
impactos do modelo de desen-
volvimento na vida de milhões 
de brasileiros.

MARIOSAN
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O
A mineração 
impacta terras 
indígenas por 
todo o país. 
No Maranhão, 
o impacto 
causado pela 
mineradora 
Vale afeta 
povos 
indígenas com 
a passagem 
e sucessivas 
tentativas de 
ampliação da 
linha férrea 
(foto)

Conjuntura

o cimi se solidariza com os povos indígenas frente a mais este 
cruel ataque patrocinado pelos interesses político-econômicos 
adversos, ao mesmo tempo em que se associa e reforça 
a reivindicação histórica do movimento indígena no Brasil 
segundo o qual o congresso nacional não deverá legislar, de 
forma fracionada, sobre temas que lhes dizem respeito.

Secretariado Nacional - Cimi 

Conselho Indigenista Missioná-
rio, Cimi, vem a público mani-
festar extrema preocupação e 
absoluto repúdio frente à pro-

posta de substitutivo ao Projeto de Lei 
1610/96, que dispõe sobre a exploração 
e o aproveitamento de recursos minerais 
em terras indígenas, disponibilizada pelo 
deputado federal Édio Lopes (PMDB/RR), 
relator da Comissão Especial da Câmara 
que trata do tema. 

O Cimi entende que a tramitação aço-
dada da matéria e o teor do substitutivo 
em questão seguem na mesma esteira 
de um conjunto de instrumentos legis-
lativos e administrativos que vem sendo 
intensivamente usados pelos setores anti-
-indígenas e pelo governo brasileiro para 
invadir, explorar e mercantilizar as terras 
indígenas. O intuito é um só: implementar 
o desenvolvimentismo agro-extratitivista 
exportador e aprofundar a territorializa-
ção e a acumulação do capital.

O Cimi considera o substitutivo 
apresentado pelo deputado Édio Lopes 
flagrantemente inconstitucional, um 
acúmulo de equívocos e arbitrariedades 
que desconstroem os direitos dos povos 
e beneficiam exclusivamente as empre-
sas potenciais mineradoras das terras 
indígenas. 

Dentre os inúmeros absurdos do 
substitutivo, chamamos a atenção para 
os seguintes aspectos:

1- “Qualquer interessado” poderá 
requerer ao Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM) o direito de 
minerar qualquer terra indígena no Brasil. 
Este elemento associado à anulação de 
todos os direitos minerários em terras 
indígenas, concedidos antes da promul-
gação da nova lei, deverá provocar uma 
verdadeira “corrida” de não-índios às 
terras indígenas do país.

2- O direito de consulta livre, prévia e 
informada aos povos indígenas é reduzido 
a mero ato formal, denominado “consulta 
pública”. Inclusive às comunidades indí-
genas presentes na terra pretendida para 
exploração mineral “poderão participar” 
da consulta. No entanto, a vontade dos 
povos não terá qualquer influência sobre 
a continuidade do processo de exploração 
mineral na própria terra. 

3- Junto com o desrespeito ao direito 
de Consulta e na contramão dos preceitos 
Constitucionais, o substitutivo reaviva a 
figura da tutela sobre os povos indíge-
nas. Caso não haja concordância “das 
comunidades indígenas” na realização 
das atividades de exploração mineral nas 
terras por eles ocupadas, o processo será 
encaminhado a uma “Comissão Delibe-

rativa”, sem participação indígena, que 
“decidirá”, dentre as propostas apresenta-
das, “qual a melhor” para as comunidades 
indígenas afetadas.

4- A autorização a ser emitida pelo 
Congresso Nacional para a exploração 
mineral em terras indígenas constituir-
-se-á em puro formalismo jurídico-legal. 
A mesma se dará após já ter sido feita a 
escolha da “melhor proposta” e respectiva 
empresa mineradora.

5- A “consulta pública” da qual os indí-
genas “poderão participar”, a escolha da 
“melhor proposta”, a autorização do Con-
gresso Nacional e a outorga, pelo DNPM, 
ao “detentor da proposta vencedora para 
a exploração de recursos minerais em 
terras indígenas” serão inócuas, pois se 
darão “às escuras”, antes de se saber o 
que realmente irá ser explorado e qual 
a dimensão da exploração na respectiva 
terra indígena. Isso porque a “pesquisa 
de bens minerais” na respectiva área in-
dígena será feita, pelo “outorgado”, que 
terá até três anos para realizar mesma.

6- Nenhuma salvaguarda constitu-
cional é respeitada pelo substitutivo. A 
exploração mineral poderá ocorrer em 
todo e qualquer espaço no interior da 
terra indígena. Não há qualquer referên-
cia explícita, no substitutivo, que proíba 
a lavra de recursos minerais incidentes 
sobre monumentos e locais históricos, 
culturais, religiosos, sagrados, de caça, 
de coleta, de pesca ou mesmo de moradia 
dos povos. Isso, como é evidente, oferece 
risco incalculável à sobrevivência física e 
cultural dos povos. 

7- A mineração poderá ocorrer até 
mesmo em terras cujos procedimentos 

administrativos não estiverem conclusos. 
Para isso, bastará que o governo federal 
considere que exista na terra algum 
minério estratégico para a “segurança 
nacional” do país. Não há, no substitutivo, 
qualquer definição sobre o que pode ser 
considerado “mineral estratégico para a 
segurança nacional”.

8- O “extrativismo mineral ou garim-
pagem” a ser feito por indígenas organi-
zados em cooperativas se limitará a, no 
máximo, 100 hectares da respectiva terra. 
A multa por possíveis irregularidades 
cometidas pelos indígenas poderá ser de 
até dois milhões e quinhentos mil reais.

9- O substitutivo incentiva as empre-
sas mineradoras a cometerem todo tipo 
de irregularidades no procedimento de 
exploração mineral em terras indígenas. 
Faz isso ao determinar que a multa por 
“infrações administrativas”, inclusive no 
caso de descumprimento, total ou parcial, 
da obrigação de pagamento aos povos 
indígenas, não poderá ser superior a 3% 
do faturamento bruto da empresa mi-
neradora no período em que tenha sido 
constatada a irregularidade. É notório 
que poderá ocorrer casos em que uma 
determinada irregularidade cometida 
tenha potencial para acarretar aumento 
superior a 3% no faturamento da empresa. 
Nesses casos, a empresa lucraria come-
tendo irregularidades.

O Cimi considera que não existe 
razão plausível que justifique a pressa 
incontida em colocar a matéria em 
discussão e votação na Câmara dos De-
putados - programada para depois do 2º 
turno das eleições municipais. O próprio 
substitutivo indica que a mineração em 

terras indígenas será regida, inclusive, 
pela legislação mineral do país. Ora, é 
de conhecimento público que o governo 
brasileiro está prestes a enviar ao Con-
gresso Nacional proposta de um novo 
“marco regulatório” da mineração no 
Brasil. Qual o sentido, então, de se dis-
cutir e aprovar uma lei que regulamenta 
a mineração em terras indígenas antes de 
se discutir e a aprovar a nova legislação 
mineral do país que afetará, também, a 
mineração em terras indígenas?

Além disso, os Artigos 176 e 231 da 
Constituição Federal determinam que a 
exploração mineral e de riquezas naturais 
existentes em terras indígenas somente 
poderá ser feita em caso de “interesse 
nacional” e “relevante interesse público 
da União, segundo o que dispuser a lei 
complementar”. Ocorre que, no Brasil, 
não existe lei que disponha sobre “re-
levante interesse público da União”, 
nem sobre “interesse nacional”. Qual a 
razão, então, de se aprovar uma lei que 
regulamenta a exploração mineral em 
terras indígenas antes de definir em que 
condições específicas essa exploração 
é permitida pela Constituição? O único 
motivo que salta aos nossos olhos é o 
de se afrontar a Constituição, abrindo a 
possibilidade de exploração mineral, sem 
qualquer tipo de limite, em todas as terras 
indígenas do país.

O Cimi se solidariza com os povos 
indígenas frente a mais este cruel ataque 
patrocinado pelos interesses político-eco-
nômicos adversos, ao mesmo tempo em 
que se associa e reforça a reivindicação 
histórica do movimento indígena no Bra-
sil segundo o qual o Congresso Nacional 
não deverá legislar, de forma fracionada, 
sobre temas que lhes dizem respeito.

Por fim, o Cimi se compromete a 
junto com os povos indígenas fazer uso 
de todos os meios legítimos para evitar 
a consumação desta mortífera ferida aos 
direitos consagrados e ao futuro dos 
povos indígenas no Brasil. n

Essa terra tem dono: mineração assim não!
Cimi se manifesta contra tramitação e substitutivo ao PL 1610/1996
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Índios de 
diversas 

regiões do 
país, por 
sua vez, 

aproveitaram 
o momento 

histórico para 
realizar uma 

conferência e 
uma passeata 

na cidade 
para refletir 
sobre o real 
significado 

daquela data

J

@PareBeloMonte

Luana Luizy,
de Brasília

proximadamente 100 indíge-
nas das etnias Xipaia, Kuruaia, 
Parakaña, Arara e Assurini e 
50 pescadores ocuparam a 

ensecadeira de um dos canteiros de 
obras da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará. A Justiça Federal negou 
à Norte Energia, consórcio construtor 
da usina, um pedido de reintegração de 
posse e a ocupação seguiu por mais de 
uma semana. 

A Polícia Federal e a Funai chega-
ram a comparecer ao local da mobiliza-
ção para averiguar denúncias feitas pela 
Norte Energia de que os indígenas de-
predaram o local, além de ter ocorrido 
uma morte. A Justiça Federal acionou 
os órgãos federais para averiguar as 
denúncias e concluíram que elas não 
procediam.

“Surgiu o boato plantado pela 
Norte Energia de que tínhamos agre-
dido funcionários e de que estávamos 
depredando os equipamentos. A Polícia 
Federal e a Funai vieram e não consta-
taram nada. Trouxeram a mensagem 

para nós: a de que o juiz recusou o 
pedido de reintegração de posse da 
Norte Energia. Vamos continuar aqui 
por tempo indeterminado”, afirma 
Rodrigo Kuruaia.

 A oitiva prévia das comunidades in-
dígenas afetadas pelo empreendimento 
também foi questionada. “Em momen-
to algum houve consulta para constru-
ção do empreendimento. No acordo 
firmado em julho, ficou estipulado 
que fosse contemplada: a demarcação 
de nossos territórios, construção de 
escola diferenciada indígena e melhor 

infraestrutura na saúde, mas nenhum 
ponto do acordo foi cumprido”, critica 
Juma Xipaia, indígena que teve que sair 
da ocupação por problemas de saúde 
com sua filha - causado devido à falta 
de água potável, cortada pela Norte 
Energia.

Indígenas relataram que o diretor 
socioambiental da Norte Energia Ro-
berto Camilo da Cruz Oliveira afirmou 
que não ocorreria negociação e que a 
ocupação se tratava de invasão. Uma 
pauta com reivindicações foi enviada 
ao Ministério Público Federal (MPF), 

para a Presidência da Funai e Ibama.
Dentre as reivindicações dos pes-

cadores, ribeirinhos, agricultores e 
indígenas da região estão: o direito 
de pescar e andar livremente no rio; 
revogação das portarias e decretos 
do Ibama sobre a fauna e flora do rio 
Xingu, pois segundo os indígenas e 
pescadores da região o rio já não é 
o mesmo depois das obras. Também, 
um fundo emergencial para as famílias 
que dependem do rio também, dentre 
outras reivindicações.

O Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF-1), em Brasília, havia pe-
dido a paralisação das obras no último 
dia 14 de agosto. Por unanimidade, a 
5ª Turma do TRF-1 alegou que foram 
ignoradas as obrigações do Brasil como 
signatário da Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), 
que determina que as comunidades 
indígenas sejam consultadas previa-
mente em caso de empreendimentos 
que afetem seus territórios.  Entre-
tanto, o ministro Carlos Ayres Britto, 
presidente Supremo Tribunal Federal 
(STF), concedeu liminar 14 dias depois 
autorizando a retomadas das obras. n

De Brasília

ustiça Federal acolheu pedido 
de uma ação civil pública do 
Ministério Público Federal na 
Bahia e condenou o Estado da 

Bahia a pagar indenização por impedir 
uma manifestação pacífica nas come-
morações pelos 500 anos do Brasil, há 
doze anos.

O Estado da Bahia terá de pagar 
dez milhões de reais de indenização 
por dano moral coletivo por impedir 
o direito constitucional de reunião e 
de liberdade de expressão de índios, 
negros e cidadãos comuns durante o 
5º Centenário do Descobrimento do 
Brasil, em 22 de abril de 2000, em Porto 
Seguro (BA). 

Trata-se de uma sentença da Justiça 
Federal em Eunápolis (BA), de 9 de agos-
to, e que acolhe pedido de uma ação civil 
pública proposta pelo Ministério Público 
Federal na Bahia (MPF/BA). A indenização 
deve ser paga com juros e correção mo-
netária e revertida ao Fundo de Defesa 
dos Direitos Difusos, conforme prevê o 
art. 13 da Lei nº 7347/85.

Na ação, o MPF argumentou que a 
Polícia Militar baiana reprimiu uma ma-

nifestação pacífica de diversos índios, 
integrantes do movimento negro, estu-
dantes e outros cidadãos, que seguiam 
da enseada de Coroa Vermelha, há cerca 
de 20 Km de Porto Seguro, para o Cen-
tro Histórico da cidade a fim de expor a 
visão do grupo sobre o significado dos 
500 anos de descobrimento do país. 

Apesar de não portarem armas e 
carregarem apenas faixas, bandeiras e 
panfletos, bem antes do local dos feste-
jos oficiais os manifestantes foram sur-
preendidos por uma barreira policial que 

impediu o prosseguimento da marcha 
com uso de bombas de gás lacrimogênio 
e balas de borracha. O episódio, que re-
percutiu no país e no mundo, marcou as 
comemorações pelos 500 anos do Brasil. 

Ao arbitrar o valor da indenização 
por danos morais coletivos, o Judiciário 
considerou a quantia suficiente para 
atender a função punitivo-pedagógica 
da indenização por conta da gravidade 
da lesão perpetrada; a relevância dos 
direitos atingidos; a grande repercussão 
social dos fatos e a necessidade de rea-

firmar a dignidade das minorias étnicas 
pelo exemplo da condenação.

Brasil: Outros 500
Para comemorar a data, o governo e 

a Presidência da República prepararam 
uma superprodução em Porto Seguro 
com direito a missa e a uma réplica da 
nau que Pedro Álvares Cabral usou para 
chegar ao Brasil. Além da nau não ter 
funcionado, o evento foi marcado por 
protestos. Índios de diversas regiões 
do país, por sua vez, aproveitaram o 
momento histórico para realizar uma 
conferência e uma passeata na cidade 
para refletir sobre o real significado 
daquela data.

Para o Judiciário, ao invés de frus-
trar a comemoração realizada pelo 
governo, a manifestação pretendia 
simplesmente conferir pluralidade 
ao evento. Portanto, cabia ao Estado 
adotar todas as providências para que 
os manifestantes exercitassem esse di-
reito integralmente. “Não se justifica a 
atuação repressiva da Polícia Militar em 
relação aos manifestantes, não sendo 
possível reconhecer que os agentes 
estatais agiram no estrito cumprimento 
do dever legal”, afirma a sentença. n

País
Afora

Indígenas ocupam canteiro de obras e reacendem luta contra usina

A

Estado da Bahia terá de pagar dez milhões por 
danos morais coletivos nos 500 Anos do Brasil
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Nos termos em 
que o encontro 
foi organizado, a 
representatividade 
dos povos 
indígenas não 
foi satisfatória: 
apenas seis 
índios Awá-Guajá 
participaram, 
diante de uma 
população de 
mais de 400 
indígenas dos 
povos Awá e 
Guajajara, que 
vivem na Terra 
Indígena Caru, 
uma das áreas 
atingidas

“O
Cimi Regional Maranhão

órgão ambiental e a empresa 
de mineração pretendem ne-
gociar os conflitos com mais 
de 100 comunidades ao longo 

de 900 quilômetros de trilhos somente 
em quatro reuniões públicas”, escreveu 
padre Dario, da organização Justiça nos 
Trilhos, presente na 3ª Reunião Pública 
organizada pelo IBAMA e mineradora 
Vale em vista da duplicação da Estrada 
de Ferro Carajás, no Maranhão.

O encontro ocorreu em Alto Alegre 
do Pindaré (MA) e estavam presentes 
líderes de comunidades e movimentos 
sociais vindos de cidades e povoados 
distantes. Traziam vários documentos. 
Entre eles uma carta aberta do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi) Regional 
Maranhão sobre a expansão da Estrada 
de Ferro Carajás e os impactos sobre 
o povo Awá-Guajá. Os documentos 
foram lidos na íntegra ou em versões 
resumidas.

Nos termos em que o encontro foi 
organizado, a representatividade dos 
povos indígenas não foi satisfatória: 
apenas seis índios Awá-Guajá partici-
param, diante de uma população de 
mais de 400 indígenas dos povos Awá e 
Guajajara, que vivem na Terra Indígena 
Caru, uma das áreas atingidas.

A Vale respondeu a carta do Cimi 
alegando que há um processo paralelo 
ao licenciamento ambiental, que lida 
exclusivamente com os povos indíge-
nas, acompanhado pela Funai. Os re-
presentantes da mineradora afirmaram 
também que a consulta aos povos indí-
genas está acontecendo rigorosamente 

dentro da lei. Com isso, entendemos 
que a empresa apenas relativiza os 
direitos indígenas à consulta prévia, 
conforme a Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT). 

A Funai não consegue explicar a 
razão do atraso nos recursos compen-
satórios repassados pela Vale – recurso 
que financia grandes roças em florestas 
nativas e a criação de gado nas terras 
indígenas –, práticas antagônicas ao 
modo caçador e coletor dos Awá-Guajá. 
Já a Vale, antes de proceder a consulta 
aos indígenas, bancou, com o aval da 
Funai, um churrasco na aldeia Awá, em 
abril de 2012.

Mais uma vez reafirmamos que o 
Projeto Carajás e sua expansão conti-

nuarão a promover o desaparecimento 
das florestas e da fauna, fonte de vida 
dos Awá-Guajá e, consequentemente, 
ameaça a vida do povo com consequ-
ências que até o presente momento 
nenhum recurso de compensação foi 
possível amenizar.

Permanecerá a ausência de polí-
ticas públicas específicas de saúde, 
de proteção das florestas, morada 
também dos indígenas em situação de 

P r e ç o s

Ass. anual: R$ 60,00 Ass. dois anos: R$ 100,00 *Ass. de apoio: R$ 80,00 América Latina: US$ 50,00 Outros países: US$ 70,00

* Com a assinatura de apoio voCê Contribui para o envio do jornal a diversas Comunidades indígenas do país.

Solicite Sua aSSinatura pela internet:
adm.porantim@cimi.org.brAssine o

se preferir pode enviar CHeQue por carta registrada nominal ao
ConselHo indigenista missionÁrio, para o endereço:
sds – ed. venâncio iii, salas 309/314 – Cep: 70393-902 – brasília-dF
– Para a sua segurança, se for enviar cheque, mande-o por carta registrada!
– Comunique sempre a finalidade do depósito ou cheque que enviar.
– Inclua seus dados: nome, endereço, telefone e e-mail.

banCo bradesCo

agência: 0606-8 – Conta Corrente: 144.473-5

ConselHo indigenista missionÁrio
envie cópia do depósito por e-mail, fax (61-2106-1651) ou 
correio e especifique a finalidade do mesmo.

Formas de pagamento:

Expansão da ferrovia 
Carajás aumentará 
impactos sobre povo 
Awá-Guajá

isolamento, de apoio ao modo de vida 
do povo. As políticas compensatórias 
não vão melhorar as condições de vul-
nerabilidade da população contatada 
frente a toda violência e a ausência 
do Estado. Idosos já morreram e 
muitos estão debilitados por doenças 
causadas por subnutrição, como a 
tuberculose. Jovens são acometidos 
por uma doença que se assemelha a  
epilepsia.

Convênio antigo
Desde 1982, o convênio entre a 

Vale e a Funai, denominado Projeto 
Ferro Carajás, de apoio às comunida-
des indígenas, com o aval do Banco 
Mundial, definia a demarcação das 
terras indígenas, situadas na faixa do 
Corredor Carajás, entre elas a Terra 
Indígena Awá, como um compromis-
so firmado pela mineradora. A terra 
encontra-se devastada e seu processo 
fundiário não foi ainda concluído, 
comprovando o engodo do ‘progres-
so’ e dos programas compensatórios.

A modalidade convite individual - 
para a reunião pública -, enviado pela 
Vale aos caciques das aldeias Awá e 
Tiracambu, atenta contra a consulta 
às comunidades impactadas, a fim de 
averiguar sobre o seu consentimento 

prévio, livre e informado a respeito 
das obras, seguindo os parâmetros 
da Convenção 169. Atenta, sobretudo, 
contra a organização sócio-cultural 
dos Awá-Guajá. 

Entendemos que toda a violência 
cometida ao povo Awá-Guajá e seus 
territórios tem origem no Projeto 
Carajás, e sua expansão continuará a 
impactar a população indígena mais 
ameaçada hoje no Mundo.

Reafirmamos o posicionamento 
dos indígenas sobre o projeto: “(...) 
Nós não aceitamos a ampliação. A 
Vale foi quem cortou nossa terra, bem 
no meio, acabando com a natureza e 
nossa floresta. Agora eu penso! Para 
quê a Vale vai aumentar a ferrovia?”. 
E as manifestações seguem: “Nós não 

aceitamos a ampliação do trem pas-
sando em frente ao nosso território. 
É muito ruim! Faz muito barulho! 
Caçador não caça nada, a caça fica 
arisca e vai embora pra longe”.

No inicio deste mês, indígenas 
Awá-Guajá e Guajajara interditaram 
por três dias a Estrada de Ferro Ca-
rajás, no quilômetro próximo às suas 
aldeias. O movimento foi contra a 
Portaria 303, da AGU. Em documen-
to o movimento destaca que a Vale, 
muita embora não seja responsável 
direta pela resolução desta pauta (re-
vogação da portaria), é beneficiária da 
exploração das riquezas existentes 
nos territórios indígenas, a exemplo 
da duplicação da estrada de ferro 
Carajás. n
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Luta pela terra

A vice-
procuradora 

geral da 
República 

Deborah 
Duprat (foto) 

pontuou a 
resistência 

política e 
econômica 

como maiores 
entraves para 
a demarcação 

de terras no 
Mato Grosso 

do Sul

L
Luana Luizy

de Brasília

ideranças indígenas das etnias 
Kaiowá Guarani e Terena, do 
Mato Grosso do Sul, se reuniram 
na tarde desta segunda-feira, 

29, com a vice-procuradora geral da 
República Deborah Duprat, na 6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal (MPF), em Brasília. A 
questão da segurança das comunidades, 
morosidade na demarcação de terras 
e denúncia de ameaças contra os indí-
genas foram os principais assuntos do 
encontro.

“Estamos diante da situação mais 
complicada da demarcação de terras 
indígenas (TI) do país, pois há na região 
uma forte resistência política e econô-
mica”, declara Deborah Duprat. A taxa 
de homicídios em Mato Grosso do Sul é 
alarmante e chega a 140 para cada 100 
mil habitantes, superando países em 
estado de guerra, como o Iraque.

“Para acabar a violência é preciso 
demarcar terra e a Funai divulgar o 
relatório final do Grupo de Estudo. O 
Estado não respeita nosso direito e 
não considera que somos cidadãos. O 
governo já deixou bastante claro e não 
vai apoiar a questão indígena”, afirma 
Otoniel Ricardo, membro da Aty Guasu e 
do Conselho Continental Guarani.

“A gente não escuta indígenas que 
mataram fazendeiros, mas o contrário 
sim. Solicitamos a Força Nacional segu-
rança na região, mas não tivemos respos-
ta até agora”, afirma Lindomar Terena.

A morosidade na demarcação de 
terras é uma das principais causas da 
violência na região. Nos últimos anos 
pouco se avançou no reconhecimento 
das terras indígenas. Dois motivos ga-
nham destaque: o grupo técnico da Funai 
é impedido de entrar nas fazendas para 
a realização dos estudos e o governo 
federal não se empenha em fortalecer o 
trabalho do órgão indigenista, aliando-se 
ao latifúndio. 

“Há um racismo institucional, o Esta-
do que coloca suas instituições contra os 
índios, exige da Funai cautela. Seria uma 
injustiça responsabilizar apenas a Funai. 
O Judiciário também é culpado, cada 
vez que se avança em algo, temos uma 

decisão judicial contrária aos direitos 
indígenas”, reitera a vice-procuradora.

“No nosso tekoha continuamos na 
margem do rio ou vamos sair para cima 
e terminar a retomada. Se os fazendeiros 
e pistoleiros atacarem, nós não vamos 
sair”, conta o Líder Lopes, de Pyelito Kue. 
No caso dessa terra indígena a ação ju-
dicial que determina a saída permanece 
e os indígenas podem ser despejados a 
qualquer momento. O MPF e a Funai en-
traram com recurso, mas o caso aguarda 
decisão do Tribunal Regional Federal da 
3° Região (TRF-3).

Suicídios:
Nos últimos dias interpretações equi-

vocadas sobre a carta da comunidade de 

Pyelito Kue circularam na grande mídia e 
redes sociais. Na carta os indígenas Gua-
rani Kaiowá denunciam a morte coletiva 
efetuada pela Justiça brasileira, caso a 
ordem de despejo decretada pela Justiça 
de Narivaí (MS) seja realizada. Não falam 
em suicídio coletivo. Porém, a violência 
que acomete esse povo perpassa por um 
número elevado de suicídios – sobretudo 
ente os jovens

 Na madrugada do último sábado, 
27, o jovem Guarani Kaiowá Agripino da 
Silva, de 23 anos, se matou. Entre 2000 e 
2011 foram 555 suicídios entre os Kaio-
wá e Guarani motivados por situações 
de confinamento, falta de perspectiva, 
violência, afastamento das terras tradi-
cionais e vida em acampamentos às mar-

Renato Santana
de Brasília

para decretar a nossa morte 
coletiva Guarani e Kaiowá de 
Passo Piraju e para enterrar-
-nos todos aqui, somente 

assim, não reivindicaremos os nossos 
direitos de sobreviver. Esta é a nossa 
última decisão conjunta diante da 
decisão da Justiça Federal do Tribu-
nal Regional da 3ª Região (TRF-3) 
São Paulo-SP”, diz trecho da carta da 
comunidade Guarani Kaiowá.

O documento tem sido alçado ao 
patamar de cartas-denúncias históri-
cas, caso da famosa carta do Chefe de 

Vice-procuradora 
da República recebe 
lideranças indígenas do 
Mato Grosso do Sul
Indígenas prometem recorrer às Cortes 
Internacionais e resistir na luta pela terra

gens de estradas. Nenhum dos referidos 
suicídios ocorreu em massa, de maneira 
coletiva, organizada e anunciada. “Não 
tem oportunidade para a gente crescer, 
tem que ter um projeto voltado para 
nosso povo”, diz Otoniel.

Outro caso de violência dá conta 
de denúncia feita por uma jovem de 
Pyelito Kue. A indígena afirma ter sido 
violentada por um grupo de pistoleiros 
em Iguatemi. A polícia investiga o caso 
depois que a perícia médica confirmou o 
estupro. “A paciência dos Guarani Kaio-
wá acabou. As comunidades decidiram 
partir para a ação mesmo. Na mídia só 
se anuncia a questão do suicídio cole-
tivo, mas não colocam a razão. Para os 
fazendeiros é mais fácil falar que são os 
indígenas que estão se matando, mas na 
verdade está acontecendo um genocídio 
por parte da Justiça e do Governo”, diz 
Eliseu Lopes Guarani Kaiowá e represen-
tante do povo na Articulação dos Povos 
Indígenas Brasileiros (Apib).

A morte do cacique Nísio Gomes, 
tekoha Guaiviry que teve seu acampa-
mento invadido por homens armados, 
onde o sequestraram o corpo, até hoje 
desaparecido, também foi lembrado na 
reunião com a presença de seu filho. “Vai 
fazer um ano que meu pai está desapa-
recido. Os mandantes estão soltos, mas 
os executores estão presos, queremos 

Seattle, e o exemplo de resistência dos 
Guarani Kaiowá . Com isso, o grito de 
rebeldia e indignação dos Guarani Kaiowá 
atingiu o mundo. O site Avaaz que recolhe 
assinaturas para uma petição em favor 
do direitos Guarani Kaiowá angariou, em 
menos de uma semana, mais de 250 mil 
assinaturas de diferentes parte do mundo.

Não só pela cobertura jornalística, 
que envolveu desde veículos de comu-
nicação do ocidente, do oriente e da 
América Latina, quanto organizações e 
a sociedade como um todo. A Survival 
International divulgou um comunicado 
pedindo “o mapeamento urgente de 
todas as terras Guarani e que lhes seja 
permitido permanecer em suas terras 

antes que mais vidas sejam perdidas”. 
No entanto, nada mais natural: a 

vida dos Guarani Kaiowá, conforme a 
vice-procuradora geral da República De-
borah Duprat, é a situação mais trágica 
entre os povos indígenas que se tem 
notícia. Todos os números que envolvem 
a violência contra a etnia espantam: 
são 35 acampamentos às margens de 
rodovias, pouco mais de 1 mil suicídios 
em cerca de 20 anos para uma popula-
ção que neste período oscilou entre 40 
mil indivíduos, dados de assassinatos 
proporcionalmente maiores que os do 
Iraque em guerra - tendo como base 
padrões definidos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU). 

Repercussão internacional denuncia situação 
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Na foto acima, 
Eliseu Guarani 
kaiowá, o 
procurador 
Federal no 
Mato Grosso 
do Sul Marco 
Antônio e o 
senador Paulo 
Paim (PT/RS), 
presidente 
da Comissão 
de Direitos 
Humanos 

Somos todos Guarani-Kaiowá!

“A demarcação de terras é um 
problema histórico no Brasil, mas 
especificamente no Mato Grosso do 
Sul é um problema muito grande e 
acaba gerando uma série de outros 
problemas: confinamento, aumento 
dos índices de suicídio e violência”, 
explica Eduardo Backer, da Justiça 
Global, ao lembrar que alguns proces-
sos de demarcação já duram 20 ou 30 
anos. Desde os anos 1970 os Guarani 
Kaiowá passaram a fazer o caminho 
de volta para as terras de ocupação 
tradicional, de onde foram expulsos 
durante os anos 1920 e alojados em 
oito reservas indígenas criadas pelo 
Serviço de Proteção ao Índio (SPI). n

Egon Heck
Missionário do Cimi 

ma intensa campanha brota e 
circula nas redes sociais e nas 
ruas. É o Brasil e o mundo se 
dando conta de um drama se-

cular. A campanha importantes aliados 
e visibilidade, com as propostas de ade-
são da Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados, da Comissão 
da Amazônia, dentre outras. Ganhou 
também espaço e visibilidade com uma 
entrevista coletiva no Conselho Federal 
de Psicologia e as ruas com uma cami-
nhada na Esplanada dos Ministérios.

Todos somos e seremos um pouco 
mais Guarani-Kaiowá, cidadãos brasilei-
ros e cidadãos do planeta terra, na me-
dida em que nossa comoção indignada 
frente à violência institucionalizada e 
mortes anunciadas se transformar em 
ações que exijam respeito aos direitos 
humanos e da natureza. Que beleza 
se dessa campanha emergir um país 
um pouco mais justo, com o reco-
nhecimento e demarcação das terras 
Guarani-Kaiowá e de todos os povos 
indígenas do país.

Sessão na Secretaria de 
Direitos Humanos

O Planalto do poder não mais 
poderia continuar omisso vendo o 
furacão passar. A ministra dos Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, colocou 
na pauta da 213ª ordinária a situação 
Guarani-Kaiowá, com a presença de uma 
delegação indígena deste povo. Tam-
bém estiveram presentes os membros 
da Comissão Especial Guarani-Kaiowá, 
criada no âmbito desta secretaria do 
governo. Dentre os indígenas estavam 
os líderes das comunidades em situação 
de violência e conflito: Líder Lopes, de 
Pyelito Kuê; Jenilton, do tekohá Guayvi-
ry, filho do cacique Nisio Gomes, assas-
sinado há um ano; Dionísio, liderança 
de Arroio Korá, comunidade que está 
em retomada de parte de suas terras já 
homologadas, e sob intensa pressão e 
violência de pistoleiros.

Outras lideranças expressivas do 
movimento indígena se fizeram pre-
sentes. Lindomar, liderança do povo 
Terena, relatou a grave situação do 
povo Kadiwéu, do Mato Grosso do 
Sul, contra os quais também pesa ação 
de despejo, embora seja uma terra 
indígena já demarcada, homologada e 
registrada. É uma insegurança jurídica 
absurda, pois se isso acontece com as 
terras regularizadas, imagina o que 
não poderá suceder às demais terras 
indígenas. 

Tudo isso tem sido estimulado 
pela Portaria 303 da Advocacia Geral 
da União (AGU). Lindomar Terena res-
saltou que a decisão da 3ª Região da 
Justiça Federal, pela permanência dos 
índios de Pyelito Kuê, foi tomada de 
forma vergonhosa: “Como 200 índios 
vão sobreviver em um hectare de ter-
ra?”. A chegada do ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, e da delegação 
Guarani-Kaiowá foi aplaudida de pé. A 
imprensa estava ali postada com suas 
ferramentas, ávida por novidades.

A ministra dos Direitos Humanos 
ressaltou a importância que os povos 
indígenas têm para o Brasil e em 
consequência também para o gover-
no, razão pela qual a secretaria não 
poderia deixar de promover a reunião 
de cooperação e trabalho sobre essa 
causa. O ministro da Justiça se esmerou 
em anunciar as medidas concretas que 
estavam sendo tomadas pelo governo: 
empenho para a cassação da liminar, 
cujo resultado anunciou efusivamente 
logo depois, reforço do policiamento 
com a presença de maiores contingen-
tes da Polícia Federal e Força Nacional 
na região e medidas para agilizar os 
processos de demarcação das terras 
indígenas na região do Mato Grosso do 
Sul. Afirmou que dentro de 30 dias seria 
publicado o relatório da Terra Indígena 
Pyelito Kuê. 

Eugenio Aragão, que preside a 
Comissão Especial Guarani-Kaiowá, 
lamentou que o governo só toma me-
didas quando acontecem catástrofes, 
quando se chega à beira do abismo. 

As populações indígenas continuam 
sendo vistas como estorvo e entrave 
para o progresso. Ensejou que seria o 
momento de avaliar os erros do gover-
no no tocante à regularização das terras 
indígenas. Disse ser urgente a solução 
da questão fundiária, caso contrário se 
continuará alimentando o genocídio, 
o ódio, a raiva e o rancor contra esse 
povo indígena.

Marta Azevedo, presidente da Fu-
nai, de forma emocionada, admitiu que 
são enormes as dificuldades para fazer 
avançar os processos de demarcação, 
mas que tem conseguido alguns com-
promissos, como dos antropólogos dos 
seis Grupos de Trabalho, que promete-
ram concluir e entregar os relatórios até 
o final do ano.

Passos contra o genocídio
A delegação Guarani-Kaiowá, em 

Brasília, teve uma intensa agenda de 
conversações, debates, e reuniões com 
órgãos de Direitos Humanos, Ministério 
Público Federal e ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Na avaliação das lide-
ranças o caminho é este. Continuarão 
sua luta na volta a seus tekohá e estarão 
em Brasília e nas mobilizações país 
afora para somar forças e sensibilizar 
a sociedade brasileira e mundial sobre 
o genocídio que está em curso, com 
inúmeras vidas ceifadas e uma violência 
institucionalizada.

Por todo o país aumentam as mo-
bilizações contra o genocídio Guarani-
-Kaiowá e pelos direitos dos povos indí-
genas. Já estão agendados atos públicos 
em dezenas de cidades brasileiras, 
especialmente as capitais de Estados.

Numa reunião na Comissão de 
Defesa dos Direitos Humanos, na Câ-
mara dos Deputados, presidida pela 
parlamentar Erica Kokay (PT/DF), ficou 
clara a importância de acentuar essa 
campanha de indignação e comoção 
nacional, a fim de chegar à coordenação 
de algumas ações concretas que levem 
ao reconhecimento dos direitos desse 
povo e estanque as violências, injustiças 
e genocídio em curso. n

resultado, alguma coisa, pelo menos 
algum osso. Meu pai deixou sangue na 
nossa terra e não vamos sair de jeito 
nenhum”, conta Genito Gomes. 

Nos últimos dez anos, os Guarani 
ocuparam apenas dois mil hectares de 
terras, sendo que apenas três terras 
indígenas foram homologadas. 

Kadiwéu
Durante a reunião, os Guarani Kaio-

wá e Terena lembraram da luta travada 
pelos Kadiwéu contra os invasores de 
suas terras – demarcadas há mais de 100 
anos e homologadas há pelo menos 30. 
Os indígenas retomaram, durante este 
ano, 23 fazendas situadas dentro da 
terra indígena como meio de sensibilizar 
a sociedade e solucionar o problema. 

A área de retomada é um dos prin-
cipais focos de violência e conflitos 
entre pistoleiros. “É preciso garantir a 
presença do governo federal nas áreas 
de conflito. Em questão de políticas 
públicas a área de retomada precisa ser 
prioritária em saneamento, saúde, ins-
talações provisórias e escolas”, defende 
Deborah Duprat.

“Os fazendeiros já decretaram o 
derramamento de sangue, mas nós não 
vamos sair de nossa terra. Enquanto não 
tiver demarcação definitiva não vai mi-
nimizar os problemas”, reitera Eliseu. n
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da comunidade quilombola do Brejo dos 
Crioulos e com pescadores artesanais, 
abordou o tema dos empreendimentos 
que afetam as comunidades tradicionais. 
Destacou a disputa pelos “recursos natu-
rais”, o avanço do capital. E afirmou que “o 
Caderno de Conflitos Agrários mostra que 
vem aumentando ano a ano a participação 
das populações tradicionais nas estatísticas 
dos conflitos. Hoje as empresas e o gover-
no detêm estratégias mais refinadas para 
implementar seus projetos: assediam as 
comunidades e conseguem desarticular os 
grupos (aproximam-se, enganam as pesso-
as, prometem empregos, colocam pessoas 
contra pessoas). Esses grupos de interesse, 
contudo, precisam suprimir alguns entraves 
que persistem na ordenação jurídica do 
país – daí as PECs, a ADIN contra o decreto 
que regulariza as terras quilombolas, o 
Código de Mineração”. 

Citando o decreto de criação de Brejo 
dos Crioulos, o representante da CPT 
afirmou que há uma cláusula permitindo a 
mineração no interior do quilombo. Só no 
Rio São Francisco, em Minas Gerais, há o 
projeto de 100 barragens. “O parque eólico 
em Caetité foi construído rapidamente, 
com grilagem de terras, expulsão de famí-
lias. Experiências de luta, como a ocupação 
do canteiro da transposição do rio São 
Francisco, onde o povo Truká foi chave 
nesse processo, mostram que a articulação 
entre as populações tradicionais precisa 
continuar e ser ampliada”, defendeu. 

Movimento Indígena

Haroldo Heleno
Cimi Regional Leste – Equipe Itabuna

Daniela Alarcon
Jornalista e mestranda na Universidade de Brasília (UnB)

“Já chega de tanto sofrer,  
já chega de tanto esperar.  

A luta vai ser difícil, na lei ou 
na marra nós vamos ganhar”. 

Canção de Luis Vilanova

om o tema: “Jovens indígenas 
nas lutas de seus povos cons-
truindo o Bem Viver”, mais de 
mil pessoas estiveram presentes 
no VI Seminário Cultural da 
Juventude Indígena do Regional 
Leste, realizado entre 25 e 28 

de outubro de 2012, na Terra Indígena 
Tupinambá de Olivença, comunidade Serra 
do Padeiro. 

O seminário contou com a participação 
de jovens e lideranças indígenas de cinco 
povos do Nordeste e Norte, sendo da Bahia 
os Atikum de Rodelas, Atikum Nova Vida, 
Camakan, Fulni-ô, Kaimbé, Kapinawá, Kiriri 
de Mirandela, Kiriri de Muquém, Pankararu, 
Pankaru, Pataxó do Extremo Sul, Pataxó 
Hã-Hã-Hãe, Potiguara, Tapuia, Truká, Truká 
Tupam, Tumbalalá, Tupinambá da Serra 
do Padeiro, Tupinambá de Olivença, Tuxá 
de Banzaê, Tuxá de Rodelas e Xakriabá de 
Cocos; Espírito Santo: Guarani e Tupini-
quim; Minas Gerais: Xakriabá; Pernambuco: 
Pankararu; Pará: Kayapó/Marajoeiro. 

Também participaram representantes 
de comunidades quilombolas e de pesca-
dores artesanais, trabalhadores e traba-
lhadoras rurais sem terra; representantes 
de movimentos sociais; entidades aliadas; 
parceiros; professores e estudantes uni-
versitários, além de vários representantes 
das secretarias do governo do estado da 
Bahia e um representante da Presidência 
da República. 

O Seminário foi realizado em uma área 
conhecida como Unacau, retomada pelo 
povo Tupinambá da Serra do Padeiro em 
maio de 2012. Este conjunto de fazendas, 
que soma 2.064 hectares – em que se 
produzia cacau e, posteriormente, café e 
palmito –, foi durante muitos anos símbolo 

de “desenvolvimento” e muitos recursos 
públicos aqui foram investidos. Mas o que 
ninguém divulgava é que aqui também se 
usava de mecanismos de expropriação fun-
diária, como grilagens de terras e ameaças. 
O grande sonho do cacique Babau e de 
sua comunidade, e o que foi respaldado e 
incentivado por todos os participantes do 
VI Seminário, é transformar este espaço de 
morte em um espaço de vida, instalando 
aqui a primeira universidade indígena do 
Brasil.

O Seminário trabalhou com as dinâmi-
cas de mesas temáticas, oficinas temáticas 
e práticas, além de plenárias. A mesa de 
abertura contou com a presença de Cacique 
Babau, Jéssica Tupinambá, representando 
a coordenação do evento, e de Haroldo 
Heleno, representante do Cimi. A segunda 
mesa contou com a presença de repre-
sentantes das secretarias do governo do 
estado da Bahia, das lideranças dos povos 
presentes e do Grupo Tortura Nunca Mais. 
Posteriormente, três mesas foram formadas 
e refletiram os temas: “A luta pela terra 
e a criminalização dos povos indígenas 
e comunidades tradicionais”; “Linha do 
tempo da criminalização de lideranças: 
do caboclo Marcelino aos dias de hoje”, 
com exposição de fotografias da Serra do 
Padeiro; “Empreendimentos que afetam as 
comunidades tradicionais”.

Cobranças ao  
Poder Público

Muitas lideranças colocaram que: “O 
governo do estado, como um governo de 
coalizão, tem estado de portas abertas, mas 
é preciso avançar concretamente. É neces-
sário, inclusive, que o governo estadual 
cobre a presidenta Dilma para que pense 
nos povos indígenas”. Disseram ainda que 
hoje há grandes embates a serem travados, 
além da luta pelo território: “Temos que 
enfrentar a tentativa de retiradas de nossos 
direitos, que conta com a conveniência do 
governo federal, tais como as PECs 215 
e 038, a Portaria 303 da AGU, e a Lei de 
Mineração. Isto não pode continuar assim, 
queremos a imediata derrubada destas 
“porcarias” e que os nossos direitos cons-
titucionais sejam respeitados”. 

O juiz Jorge Moreno, do Tribunal Popular 
do Maranhão, presente no seminário, disse 
que “quem luta por direitos tem urgência. 
Não se pode mais esperar, sob as escusas de 
que se trata de um governo contraditório, 
de que a dívida é muito grande, etc. Os pro-
jetos de desenvolvimento que estão sendo 
implementados atualmente são todos pro-
jetos gestados durante a ditadura militar”. 

Destacou o direito de resistir como o 
maior dos direitos. “Chegou o tempo de 
se fazer atos provocativos, e não apenas 
atos reativos. O atual modelo de desen-
volvimento é baseado na expropriação e 
na desigualdade. É preciso construir outro 
projeto político para o país. Precisamos 
destruir este projeto de morte e construir 
um projeto de vida”, enfatizou. 

No segundo dia do seminário as ofici-
nas temáticas e práticas foram momentos 
de reflexão e definições; delas saíram as 
propostas e reivindicações das comunida-
des presentes. Os temas abordados foram: 
“Criminalização e resistência dos povos 
indígenas”; “Terras tradicionais e processos 
demarcatórios”; “Soberania e segurança 
alimentar”; “Ensino superior indígena”; 
“Políticas Públicas para a juventude indíge-
na”; “Organização da Juventude indígena – 
desafios e perspectivas”.  Os resultados das 
oficinas e dos debates estão sintetizados 
no documento final do seminário. (Ver Box)

A representação da Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) do norte de Minas, que 
esteve no seminário com representantes 

Jovens indígenas 
nas lutas de seus 
povos, construindo 
o Bem Viver

C

Jovens indígenas 
nas lutas de seus 
povos, construindo 
o Bem Viver

O Seminário foi 
realizado em uma 

área conhecida 
como Unacau, 
retomada pelo 

povo Tupinambá 
da Serra do 
Padeiro em 

maio de 2012. 
Este conjunto 
de fazendas, 

que soma 2.064 
hectares – em que 
se produzia cacau 
e, posteriormente, 

café e palmito –, 
foi durante muitos 

anos símbolo de 
“desenvolvimento” 
e muitos recursos 

públicos aqui 
foram investidos
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Paralelamente 
ao seminário 
ocorreu uma 
plenária sobre a 
saúde indígena 
na Bahia, 
convocada pelo 
Movimento 
Unido dos Povos 
e Organizações 
Indígenas 
da Bahia 
(Mupoiba), 
diante da 
situação caótica 
em que se 
encontra a 
saúde indígena 
no Estado

Juventude organizada
Um dos destaque do seminário foi a 

ampliação da Comissão de Articulação 
dos Jovens Indígenas do Regional Leste 
(Cajirle), que passou a se chamar Comissão 
de Articulação dos Jovens Indígenas dos 
Regionais Leste e Nordeste (Cajirlene), con-
tando com a presença de representantes de 
todos os povos indígenas da Bahia, Espírito 
Santo, do povo Pankararu de Pernambuco 
e dos Xakriabá de Minas. Outros povos 
serão convidados para se somarem a esta 
Organização.

Paralelamente ao seminário ocorreu 
uma plenária sobre a saúde indígena na 
Bahia, convocada pelo Movimento Unido 
dos Povos e Organizações Indígenas da 
Bahia (Mupoiba), diante da situação caótica 
em que se encontra a saúde indígena no 
Estado. Ao final da plenária – que contou 
com a participação de vários caciques e 
representantes de todos os povos presen-
tes –, um documento reivindicatório foi 
apresentado e aprovado pela plenária do 
seminário.

Todo o seminário foi recheado de 
momentos de mística, de alegria e cores 
– os rituais marcaram o ritmo e os sons 
dos maracás embalaram as esperanças da 
juventude indígena. O evento foi encerrado 
com uma “caminhada de compromissos”, 
durante a qual mudas de cacau foram 
plantadas em lugares estratégicos da 
retomada. Duas delas, ao lado da grande 
plenária, significando “Compromissos e 
Continuidade”; duas, em frente ao prédio 
onde funcionou a coordenação do evento, 
significando “Organização e Criatividade”; 
duas, no local onde se realizou a oficina 
“Terras tradicionais e processos demar-
catórios”, com o significado de “Luta e 
Resistência”; e as duas últimas em frente 
ao refeitório, significando “Fé e Esperança”. 
Finalmente, um grande Toré fechou o VI 
Seminário Cultural da Juventude Indígena 
do Regional Leste. 

Rumo à primeira universidade indígena do Brasil

“Nós, aqui reunidos, afirmamos o compromisso de 
transformar este espaço de morte em um espaço 

de vida, e desejamos instalar aqui a primeira universidade 
indígena do Brasil.” Assim se manifestaram os partici-
pantes do VI Seminário Cultural dos Jovens Indígenas do 
Regional Leste, decididos a lutar pela implementação de 
uma universidade indígena na Aldeia Serra do Padeiro, 
mais precisamente na área retomada conhecida como 
Unacau, onde o seminário foi realizado. Na área, reto-
mada pelos Tupinambá em 17 de maio de 2012, vivem 
hoje famílias indígenas engajadas na luta de seu povo e 
na construção de um projeto de Bem Viver. 

Criada em 1978, a Unacau Agrícola S.A. adquiriu di-
versas fazendas contíguas nas imediações do ribeirão das 
Caveiras, no município de Una – segundo os indígenas, 
empregando variados mecanismos de expropriação fun-
diária, como grilagens de terras e ameaças a moradores. 
Logo, tornou-se uma das maiores produtoras de cacau 
do país, recebendo vultosos investimentos públicos. O 
avanço da vassoura-de-bruxa, porém, levou a empresa 
ao declínio e, a partir da década de 1990, já sob controle 
do grupo Gafisa, ela buscou nas culturas da pupunha 
e do café, também mediante financiamento público, 

alternativas à monocultura de cacau. 
Os anos subsequentes foram atribulados: a empresa 

foi autuada por crime ambiental; as fazendas, arrenda-
das; denunciou-se o emprego de trabalho escravo na 
produção de café. Em 2006, iniciou-se o processo admi-
nistrativo de desapropriação das fazendas (ou melhor, 
das porções das fazendas fora da Terra Indígena) para 
a reforma agrária. Em 2007, a rebatizada Unacafé Ltda. 
cedeu o conjunto de fazendas, com 2.064 hectares de 
extensão, para um particular, em regime de comodato. 
Este, por sua vez, estabeleceu contratos de parceria 
agrícola com cerca de 50 famílias de camponeses, alguns 
dos quais antigos trabalhadores da Unacau, para que 
permanecessem na área, colhendo cacau em sistema de 
meação. Como evidenciam notas fiscais encontradas na 
fazenda, os meeiros retinham parte ínfima do resultado 
de seu trabalho; em alguns casos, tinham de entregar 
até 80% da produção para o comodatário.

A ação de retomada transcorreu sem qualquer tipo 
de confronto, já que os meeiros concordaram em deixar 
a área e se transferiram para a parte do conjunto que 
está sendo desapropriada para reforma agrária. A partir 
daí, um intenso esforço coletivo foi empreendido pelos 

Tupinambá para a limpeza e arrumação do local, que se 
encontrava em grande parte abandonado, com vistas à 
realização do VI Seminário. Agora, enfatizam, é preciso 
que o Estado avance na elaboração do projeto de criação 
da universidade indígena.

Antes mesmo da retomada deste espaço o cacique 
Babau e sua comunidade sonhavam com a possibilidade 
de transformar um dia este espaço em um lugar útil não 
só para seu povo, mas para todos os povos indígenas do 
Brasil. “Toda vez que vamos (a reunião com o governo). 
A primeira coisa que eles alegam é a questão dos gastos 
com a estrutura, agora eles não vão ter mais esta des-
culpa, pois estamos cedendo este espaço maravilhoso 
para que este sonho se realize. E nos esperamos que isto 
aconteça logo”, disse cacique Babau.

Destacou que a autonomia dos povos indígenas só 
será plena quando houver uma universidade indígena. 
“Sou ousado como Tupinambá, penso sempre na liber-
dade plena”. Daí a decisão de retomar um espaço onde 
muito sangue foi derramado, como este que era chamado 
de Unacau, para instalar aqui a universidade – com isso, 
o Estado não pode alegar que não cria a universidade 
por falta de estrutura.



Fotos: Daniela Alarcon
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Foto: Haroldo Heleno/Cimi Regional Leste



Movimento Indígena

A ampliação 
da entidade 

coaduna-se com 
a deliberação 

aprovada no 
VI Seminário 
com vistas a 

estimular a 
participação 

dos jovens nas 
organizações 
de juventude 
já existentes, 

fortalecer o 
diálogo da 

juventude com 
as demais 
lideranças 
indígenas 

e ampliar a 
articulação 
entre povos 

indígenas, 
comunidades 
tradicionais e 

outros segmento 
dos movimentos 

sociais

Nós, jovens indígenas dos povos Atikum de Rodelas, 
Atikum Nova Vida, Camakan, Fulni-ô, Guarani (Es-

pírito Santo), Kaimbé, Kapinawá, Kayapó/Marajoeiro, 
Kiriri de Banzaé, Kiriri de Muquém, Pankararu, Pankararu 
de Pernambuco, Pankaru, Pataxó do Extremo Sul, Pataxó 
Hã-Hã-Hãe, Potiguara, Tapuia, Truká, Truká Tupan, Tum-
balalá, Tupinambá da Serra do Padeiro, Tupinambá de 
Olivença, Tupiniquim (Espírito Santo), Tuxá de Banzaê, 
Tuxá de Rodelas, Xakriabá (Cocos, Bahia), Xakriabá (Minas 
Gerais) e Xukuru Kariri; representantes de comunidades 
quilombolas e pescadores artesanais; representantes de 
movimentos sociais; entidades aliadas; parceiros; profes-
sores e estudantes universitários, reunimo-nos na Aldeia 
Serra do Padeiro, Terra Indígena Tupinambá de Olivença, 
Bahia, de 25 a 28 de outubro de 2012, para a realização do VI 
Seminário Cultural dos Jovens Indígenas do Regional Leste.

Sob o tema “Jovens indígenas nas lutas de seus povos 
construindo o bem viver”, o seminário ocorreu em uma área 
retomada conhecida como Unacau. Nesta área, retomada 
pelos Tupinambá em maio de 2012, vivem hoje algumas 
famílias indígenas, engajadas na luta de seu povo e na 
construção de um projeto de bem viver. Nós, aqui reunidos, 
afirmamos o compromisso de transformar este espaço de 
morte em um espaço de vida, e desejamos instalar aqui a 
primeira universidade indígena do Brasil. Enfatizamos a 
necessidade de o Estado avançar na elaboração do projeto 
de criação da universidade indígena.

Exigimos do Estado brasileiro agilidade nos processos de 
regularização territorial, inclusive a ampliação dos territórios 
pequenos. Demandamos que o Estado respeite e cumpra 
a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho) no que diz respeito ao reconhecimento e aos 
direitos dos povos indígenas, bem como à regularização de 
seus territórios. Preocupados com as crescentes violações 
aos direitos dos povos indígenas, e dos povos e comunidades 
tradicionais como um todo, praticadas por particulares 
e pelo poder público, repudiamos e exigimos a imediata 
revogação da Portaria 303 da Advocacia Geral da União 
(AGU), do Projeto de Emenda à Constituição PEC 215, da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) quilombola e 
das diversas reformas de códigos atualmente em curso (em 
especial, as alterações do Código de Mineração), que visam 
retirar direitos conquistados pelos povos e comunidades 
tradicionais. Repudiamos também o projeto de Transposição 
do Rio São Francisco, a construção da barragem de Pedra 
Branca e Riacho Seco, a construção de uma usina nuclear 
em Itacuruba, no território Truká, a construção da usina 
hidrelétrica de Belo Monte e outros empreendimentos que 
impactam territórios tradicionais. Denunciamos ainda os 
graves abusos praticados pelo Estado nas áreas indígenas, 
sobretudo por ocasião de ações de reintegração de posse, e 
exigimos punição aos agressores. Finalmente, os povos aqui 
presentes solidarizam-se com a grave situação sofrida pelos 
Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, e exigimos provi-
dências urgentes em relação à regularização de seu território. 
Estamos dispostos a lutar até a morte por nossos direitos.

Os povos aqui presentes decidiram pela ampliação da 
Comissão de Articulação dos Jovens Indígenas do Regional 
Leste (Cajirle), incorporando outros povos indígenas; com 
isso, ela passou a se chamar Comissão de Articulação dos 
Jovens Indígenas dos Regionais Leste e Nordeste (Cajirlene). 
Informamos ainda que apoiamos e referendamos todas as 
deliberações tomadas na plenária de saúde, que ocorreu 
paralelamente a este seminário, e apontou a grave e caótica 
situação em que se encontra a saúde indígena na Bahia.

Decidimos:
u Fortalecer a ação coletiva dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais para o enfrentamento das suas 
lutas, ampliando sua mobilização e articulação, realizando 
encontros ampliados, envolvendo também outros seg-
mentos dos movimentos sociais;

u Estimular a participação dos jovens nas organizações 
de juventude já existentes e fortalecer o diálogo com as 
lideranças para o aprofundamento da organização da 
juventude em face das demandas atuais;

u Exigir a ampliação da representação indígena em 
todas as conferências realizadas pelo Estado, em todas 
as suas etapas, garantindo que os povos indígenas sejam 

efetivamente ouvidos ao longo de todo o processo;
u Publicar listas com os nomes dos perseguidores dos 

povos indígenas, com o objetivo de denunciar suas ações;
u Criar alternativas de geração de renda no interior 

das comunidades, com o intuito de fortalecer a autonomia 
dos jovens indígenas;

u Exigir a implementação de políticas públicas de 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, bem 
como de políticas de cultura, esporte e lazer voltadas para 
os jovens indígenas;

u Exigir que o Estado garanta a estrutura necessária 
para a instituição de creches nas aldeias, respeitando a 
especificidade de cada povo e criando condições para 
que as mães continuem desenvolvendo suas atividades 
de estudo e trabalho, entre outras;

u Exigir a viabilização do acesso à internet nas aldeias, 
como estratégia de ação coletiva dos povos indígenas;

u Exigir que o Estado garanta avanços na educação 
superior indígena, ampliando a reserva de vagas para 
indígenas nas universidades, bem como o número de 
bolsas de permanência estudantil; garantindo transporte, 
hospedagem e alimentação para os indígenas participantes 
de processos de seleção distantes das aldeias; realizando 
processos seletivos, com provas diferenciadas, nas aldeias 
ou em pólos próximos às comunidades; criando cursos 
pré-vestibulares para os indígenas, com a atuação de 
professores indígenas e a utilização de materiais didáticos 
específicos; criando residências estudantis específicas para 
indígenas e ampliando as residências nas universidades em 
que elas já existam; desenvolvendo projetos de extensão e 
educação popular, para possibilitar o ensino e o aprendi-
zado compartilhados dos saberes indígenas e das culturas 
dos povos tradicionais; incorporando a temática indígena 
em todos os cursos universitários; criando um sistema de 
reserva de vagas para indígenas na pós-graduação, bem 
como linhas de pesquisa específicas, bem como núcleos 
de estudantes universitários indígenas, aproximando 
as lutas dos povos indígenas e a formação acadêmica e 
profissional dos estudantes universitários. n

Comissão se 
reorganiza para 
incorporar mais 
povos indígenas

Com o intuito de aprofundar a organi-
zação da juventude indígena em face 

dos desafios enfrentados pelos povos 
indígenas, os participantes do Seminá-
rio decidiram ampliar a representação 
da Comissão de Articulação dos Jovens 
Indígenas do Regional Leste (Cajirle), 
incorporando outros povos indígenas 
da Bahia e Pernambuco. Com isso, a 
entidade passou a se chamar Comissão 
de Articulação dos Jovens Indígenas dos 
Regionais Leste e Nordeste (Cajirlene). 

Criada no dia 7 de outubro de 2010, 
durante o V Seminário Cultural dos 
Jovens Indígenas do Regional Leste, 
na aldeia Serra do Padeiro, a Cajirle 
nasceu com o objetivo de “possibilitar 
momentos organizativos, formativos 
entre os jovens indígenas do Regional 
Leste, estreitando os laços de amizade, 

intercâmbio, experiência de suas lutas, 
e desafios no fortalecimento da luta pela 
terra, da cultura, do acesso às políticas 
públicas para suas comunidades”, como 
se pode ler na carta de apresentação 
da entidade. Até o momento, quatro 
encontros foram realizados.

Inicialmente composta pelos povos 
Pataxó (Bahia e Minas Gerais), Pataxó 
Hã-Hã-Hãe (Bahia), Tupinambá (Bahia), 
Tupiniquim (Espírito Santo) e Xakriabá 
(Minas Gerais e Bahia), a entidade agora 
conta também com a participação dos 
povos Atikum (Bahia), Fulni-ô (Bahia), 
Kaimbé (Bahia), Kapinawá (Bahia), Kiriri 
(Bahia), Pankararu (Pernambuco), Poti-
guara (Paraíba), Tapuia (Bahia), Tumbalalá 

(Bahia), Truká (Bahia), Truká Tupan (Bahia), 
Tuxá (Bahia) e Xukuru-Kariri (Bahia). Além 
disso, os povos da Bahia, Minas Gerais e 
Espírito Santo, que não estavam presen-
tes no Seminário, serão convidados a se 
somar, indicando representantes. A pró-
xima reunião da Cajirlene será realizada 
na Aldeia Kaimbé, município de Euclides 
da Cunha, entre os dias 1 e 3 de março 
de 2013.

A ampliação da entidade coaduna-se 
com a deliberação aprovada no VI Semi-
nário com vistas a estimular a participação 
dos jovens nas organizações de juventude 
já existentes, fortalecer o diálogo da 
juventude com as demais lideranças indí-
genas e ampliar a articulação entre povos 

indígenas, comunidades tradicionais e 
outros segmento dos movimentos sociais. 

Dentre as propostas aprovadas no 
VI Seminário com foco na juventude, 
figuram: criar alternativas de geração de 
renda no interior das comunidades, com 
o intuito de fortalecer a autonomia dos 
jovens indígenas; exigir a implementação 
de políticas públicas de prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis, bem 
como de políticas de cultura, esporte e 
lazer voltadas para os jovens indígenas; 
exigir que o Estado garanta a estrutura 
necessária para a instituição de creches 
nas aldeias, respeitando a especificidade 
de cada povo e criando condições para 
que as mães continuem desenvolvendo 
suas atividades de estudo e trabalho, en-
tre outras. Além de tais propostas, exigir 
a viabilização do acesso à internet nas 
aldeias, como estratégia de ação coletiva 
dos povos indígenas e exigir que o Estado 
garanta avanços na educação superior.

Fazendo jus ao tema do VI seminário, 
a Cajirlene continuará sendo de maneira 
ainda mais ampliada um instrumento 
para o fortalecimento e organização dos 
jovens indígenas nas lutas de seus povos 
e na construção do Bem Viver.  n

DOCUMEntO fInAL
VI SEMInÁRIO CULtURAL DOS JOVEnS InDÍGEnAS DO REGIOnAL LEStE

“Jovens indígenas nas lutas de seus povos construindo o bem viver”
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As ameaças 
sofridas 
pelos Xavante 
refletem 
mais uma 
manifestação 
do “poder 
de diálogo” 
que tem os 
invasores de 
Marãiwatsédé. 
Na foto, 
o cacique 
Damião 
Xavante, um 
dos mais 
ameaçados

Luta pela terra

Luana Luizy
de Brasília 

suspensão de liminar que 
impedia o retorno do povo 
Xavante para a Terra Indígena 
Marãiwatsédé, no Mato Gros-

so, foi determinada nesta quinta-feira, 
18, pelo presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o ministro Carlos 
Ayres Britto. A ação foi interposta pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai), 
Ministério Público Federal e o Con-
selho Indigenista Missionário (Cimi). 
A batalha judicial para demarcação e 
devolução da terra já dura 17 anos.

De acordo com nota do MPF, “o 
pedido de suspensão de liminar apre-
sentado pela Procuradoria Geral da 
República argumenta que  uma posição 
firme do Judiciário é essencial para 
garantia da segurança da região, que 
foi palco recente de conflitos. Há tam-

Gilberto Vieira dos Santos
Coordenador do Cimi Regional Mato Grosso

m indígena Xavante de Ma-
rãiwatsédé voltava de Barra do 
Garças para aldeia depois de ter 
deixado outros Xavante para 

tratamento de saúde, no último dia 3 
de novembro. Na cidade de Água Boa 
foi abordado por um não indígena que 
perguntou se ele era filho do cacique Da-
mião, o que ele, com medo, negou. Mais 
adiante, depois da cidade de Ribeirão 
Cascalheira, foi perseguido por dois car-
ros com pessoas que reconheceu serem 
de Posto da Mata, núcleo da invasão no 
território indígena Marãiwatsédé. 

Segundo informações de lideranças 
da comunidade, os homens de Posto da 
Mata perseguiram o motorista Xavante 
ao longo da rodovia BR 158 em alta 
velocidade. Nas proximidades do Posto 
Malu, o motorista viu outros homens com 
mais três carros querendo parar e cercar o 
veículo. Ao tentar escapar da perseguição 
o motorista capotou o veículo, tendo 
perdido temporariamente os sentidos, so-
frendo algumas escoriações. Felizmente, 
por ser uma região movimentada, cami-
nhoneiros chegaram e o pior foi evitado. 

Na somatória deste (fa)nordeste ma-
togrossense: um indígena abalado pela 
violência, um veículo queimado pelos 
perseguidores, deixando a comunidade 
indígena sem transporte para atender 
seus futuros pacientes e mais uma mani-
festação do “poder de diálogo” que tem 
os invasores de Marãiwatsédé.

Enquanto isso, preparando os aten-
tados políticos, fazendeiros se utilizando 

de suposta organização religiosa, articu-
lam mais uma “apelação”, entre as tantas 
que já fizeram para postergar o que não 
podem mudar: a desintrusão. 

Mulheres bloqueiam ruas em Brasília 
e apelam para a condição de mulher da 
presidente Dilma, e dizem ter as mes-
mas supostas provas, já tantas vezes 
desmascaradas, de que Marãiwatsédé 
não é Marãiwatsédé. Em todos estes 
tristes fatos reside a inegável verdade: 
os direitos dos povos indígenas não são 
considerados.

Portanto, não se ouvirá os invasores 
dizerem que foram enganados, que 
mesmo sabendo ser terra indígena 
pensavam e foram levados a pensar 
que nunca sairiam. Que os políticos, 
inclusive prefeitos da região e outros 
que ocupam cargos na Assembleia Le-
gislativa, que ou incentivaram a invasão 

Marãiwatsédé
Atentados físicos e políticos: o monólogo do latifúndio

ou fazem de tudo para mantê-la, são 
essencialmente anti-indígenas, antes de 
serem pró-invasores. Que os interesses 
são outros, não defender “indefesos pe-
quenos agricultores”, mas reafirmar que 

em Mato Grosso, terra do agronegócio, 
não deve haver lugar para povos indíge-
nas. E para isso todos os recursos serão 
acionados, sejam financeiros, o lobby, a 
pistolagem e os falsos argumentos, sem 
uma ordem definida.

Não obstante, como o mundo não é 
feito apenas de más notícias, ao mesmo 
tempo em que o agronegócio reafirma 
seu monólogo, diversas organizações 
e pessoas sensíveis a vida se mobilizam 
em apoio aos povos indígenas. Por 
intermédio das mais diferentes formas 
de manifestação chama a atenção para 
a “verdade verdadeira”: os direitos 
dos povos indígenas são inalienáveis, 
indisponíveis, imprescritíveis. E para 
reafirmar esta verdade, unirão seu grito: 
Somos todos indígenas, somos todos 
Guarani, somos todos Xavante,

Somos todos Marãiwatsédé!!! n

bém a preocupação com o desmatamento 
ilegal, conversão do solo e grilagem de 
terras que ocorre na região”.

“Resultado de nossa luta, a decisão foi 
positiva, queremos agora resgatar tudo 
que foi perdido, nossas raízes, árvores e 
animais. Vamos fazer roças para sustentar 
nossas famílias”, comenta a liderança 
Tserewamriwe Xavante.

O processo de retirada dos não-índios 
de Marãiwatsédé deveria ter se iniciado 
no último dia 1º de outubro. Porém, uma 
liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região (TRF-1) impediu que a Funai desse 
início ao Plano de Ações para Desintrusão. 

Marãiwatsédé começou a ser invadida 
durante a década de 1950, mas apenas 
na década seguinte foi adquirida irregu-
larmente pela agropecuária Suiá-Missu. 
Os indígenas acabaram sofrendo uma 
migração forçada, espécie de diáspora, 
para a Missão Salesiana de São Marcos, 
400 km longe de Marãiwatsédé, onde 

houve epidemia de sarampo. Cerca de 
150 indígenas morreram. No ano de 
1980, a terra foi vendida para a empresa 
petrolífera italiana Agip.

Durante a Conferência de Meio Am-
biente realizada no início da década de 
1990 no Rio de Janeiro, a Eco 92, a Agip 
anunciou, sob pressão, que devolveria 
Marãiwatséde aos Xavante. O cacique 
Damião Paridzane chegou a visitar a em-
presa petrolífera na Itália para garantir a 
devolução da terra. 

Apesar disso, até hoje essa devolução 
não foi completa. A terra foi homologada 
pelo Executivo em 1998 e mesmo com 
o reconhecimento, os indígenas sofrem 
grandes pressões de latifundiários e do 
poder político local para que Marãiwatsé-
dé permaneça nas mãos dos fazendeiros. 
Atualmente, quase a totalidade da área 
ainda está sob o domínio dos invasores, 
que a utilizam para gado e plantações de 
soja e arroz. Dos 185 mil hectares homolo-

gados e registrados pela União, apenas 
20 mil estão ocupados pelos indígenas.

Marãiwatsédé não podia ser ven-
dida, permutada, trocada, cedida, 
doada ou transferida. Ainda assim, a 
Assembleia Legislativa do Mato Grosso 
aprovou, no primeiro semestre deste 
ano, lei autorizando a permuta da terra 
indígena com o Parque Estadual do 
Araguaia - mesmo sem o consentimen-
to e a vontade dos indígenas. 

“Nós, Xavante, sempre fomos mar-
ginalizados. Para a gente essa decisão 
é importante, representa uma vitória 
porque a terra tinha que ser livre. Os 
Xavante não encontram mais coletas 
em suas próprias terras”, conta o ca-
cique Damião Padridzane, que era um 
garoto quando em 1966 partiu num 
avião da Força Aérea Brasileira (FAB) 
para longe de sua terra. O caminho 
de volta, agora, está mais perto de se 
completar.  n

Stf suspende liminar que impedia retirada dos invasores
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Benedito Prezia 
Historiador

om a instalação da Comissão da 
Verdade, situações de violência 
contra os povos indígenas 
durante o regime militar têm 

vindo à tona. Após denúncia da existên-
cia do Reformatório Agrícola Crenaque, 
que na realidade era o Presídio Krenak, 
e que funcionou em Resplendor (MG), 
entre os anos de 1967 a 1972, outra 
realidade parecida precisa ser igualmen-
te denunciada – a Fazenda Guarani –, 
situada também em Minas Gerais.

A atuação de Queiroz Campos, 
primeiro presidente da Funai durante 
a ditadura militar, mostrava-se nefas-
ta em Minas Gerais. Além de aceitar 
aberrações como o Presídio Krenak e a 
Guarda Rural Indígena (Grin), estimulou 
o extermínio étnico do povo Krenak. 
Embora a Funai tenha entrado com 
uma ação de reintegração de posse da 
área Krenak, invadida por fazendeiros, 
tendo ganho na Justiça, em março de 
1971, que exigiu a saída dos invasores 
da área num prazo de 15 dias, essa 
decisão foi uma “vitória de Pirro”. Os 
fazendeiros pediram à Funai, através do 
governador de Minas, Israel Pinheiro, 
uma ampliação do prazo. Entretanto, o 
que ocorreu não foi um atraso na saída 
dos fazendeiros, mas a remoção dos 
indígenas que ali viviam por parte do 
mesmo presidente do órgão.

Através do ofício no. 452/Pres/Funai 
de 1º de dezembro de 1972, todos os 
ocupantes do Reformatório Agrícola 
Crenaque deveriam ser removidos para 
a Fazenda Guarani, pertencente à Polí-
cia Militar de Minas Gerais, situada em 
Carmésia, na região central do estado. 
Antiga fazenda de café e campo de 
treinamento antiguerrilha da PM mi-
neira, como denunciava o Porantim na 
época (out. 1981, p. 13). Essa permuta 
seguramente teve a interferência do 
Capitão Pinheiro, chefe da Ajudância 

Minas-Bahia, da Funai, policial militar e 
sobrinho do governador Israel Pinheiro.

Os indígenas que estavam em Res-
plendor foram levados para esse novo 
local, que passava a se chamar Centro 
de Reeducação, a 15 de dezembro de 
1972, de forma violenta, alguns deles 
algemados. Foram também retirados 
os Krenak que viviam naquele estabe-
lecimento, sem estarem sob regime 
prisional, pois assim era eliminada toda 
presença indígena, deixando a área livre 
para os fazendeiros.

Para impedir qualquer possibilidade 
de retorno, o presidente da Funai ex-
tinguiu o Posto Guido Marlière, ficando 
aquelas dependências 
abandonadas, sob a 
responsabilidade de 
Milton Farias, filho 
de um dos arrendatá-
rios. Ali ficou até seu 
falecimento, quando 
a Ruralminas, órgão 
que respondia pelas 
questões fundiárias 
do estado, alugou o 
imóvel ao Patronato 
São Vicente de Paula, 
da cidade de Resplen-
dor, para que fosse 
instalado um orfanato. 
Em contrapartida, os 
fazendeiros invasores 
e arrendatários rece-
beram do governo de Minas títulos de 
propriedade.

Todo o sistema prisional e as práti-
cas de “campo de concentração étnico” 
foram transferidos para a Fazenda 
Guarani, incluindo seu diretor, Antônio 
Vicente Segundo, tido como extrema-
mente autoritário. Não se pode esque-
cer que além dos castigos impostos por 
ele aos indígenas, chegou a oferecer Cr$ 
200,00 (cerca de mil reais) para quem 
capturasse Adilson Vascuru, que havia 
fugido na noite de 23 de setembro de 
1971. 

No início de 1973 o capitão Pinheiro 
foi exonerado do cargo da Funai, sem 
que se alterasse o modelo repressivo 
daquele centro prisional. Tempos 
depois, Carlos Grossi, que assumiu a 
11ª. Delegacia Regional da Funai, novo 
nome da Ajudância Minas-Bahia, refor-
çava esse modelo repressivo, autorizan-
do o destacamento da PM de Carmésia 
a intervir na fazenda sempre que algum 
índio se embriagasse ou reclamasse das 
precárias condições de sobrevivência 
naquela unidade. Dessa forma, a PM foi 
substituir a Grin, que fora desativada.

A Fazenda Guarani passou a fun-
cionar então como uma “colônia 

penal”, onde os indíge-
nas eram obrigados a 
trabalhar para sua sub-
sistência. Numa terra 
pouco produtiva, por 
ter sido antiga fazen-
da de café, a lavoura 
não progredia, o que 
aumentava a insatis-
fação, como aparece 
num ofício do diretor 
à presidência da Funai, 
em novembro de 1973: 
“Os índios estão com-
pletamente desanima-
dos com as terras  da 
Fazenda Guarany, e só 
falam, de modo geral, 
que não irão ficar na 

Guarany. Reclamam constantemente do 
Chefe do Posto, do Chefe da Ajudância 
e de todas as autoridades da Funai. Os 
índios Crenack reclamam constante-
mente as terras [originárias] do Crenack 
e falam que não ficarão de maneira 
nenhuma na Fazenda Guarany. Os índios 
confinados [presos] estão ansiosos para 
receberem ordens para irem embora, 
isto é, regressarem às suas tribos (sic)” 
(Ofício 022/73 de 28/03/73) . 

A Fazenda Guarani, além de rece-
ber os indígenas que vieram do Presí-
dio Krenak, passou a acolher indígenas 

de outras regiões, levados para lá não 
por “crimes ou conflitos internos”, 
mas por resistirem aos projetos de-
senvolvimentistas do governo militar 
ou à expansão das propriedades rurais 
invasoras. No ano seguinte, a Funai le-
vou para lá 46 Guarani e 11 Tupinikim, 
de Caieiras Velha (ES), visando facilitar 
a instalação da Aracruz Celulose na 
área indígena, além de várias famílias 
Pataxó, do Extremo Sul da Bahia, cujas 
terras haviam sido ocupadas pelo Ins-
tituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF), que passava a adminis-
trar o recém-criado Parque do Monte 
Pascoal (Ver Fazenda Guarani: prisão 
disfarçada em projeto, out. 1981, p. 
13). Outras famílias Pataxó Hã-hã-hãe, 
da Área Indígena Caramuru-Catarina 
Paraguassu (BA) foram igualmente 
enviadas para lá, expulsas pelos fa-
zendeiros que invadiram suas terras. 
Dessa forma esse núcleo tornava-se 
um misto de área de confinamento e 
colônia penal indígena. 

Denúncias sobre situação como essa 
começavam a chegar aos grandes cen-
tros através da imprensa, sensibilizando 
grupos da sociedade nacional, que via 
na questão indígena mais uma bandeira 
de luta contra a ditadura. O Jornal do 
Brasil, do Rio de Janeiro, reproduziu 
a situação do povo Krenak, relatando 
o esbulho de suas terras e a violenta 
transferência para a Fazenda Guarani, 
quando seu líder Joaquim Izidorio foi 
levado algemado, tendo ficado preso 
três dias, o que desencadeou um qua-
dro de demência (JB, 17/08/74). 

Em 1978 surgia em Belo Horizonte o 
Grupo de Estudos sobre a Questão Indí-
gena (Grequi), que começou a denunciar 
os problemas indígenas, sobretudo, em 
nível regional, como a extinção não só 
da área, como a suposta extinção do 
povo Krenak. Convém observar que 
a supressão do Posto Guido Marlière 
deve-se à alegação, por parte da Funai, 
de que o povo Krenak estava extinto.

fazenda Guarani: uma colônia 
penal indígena em Minas gerais

C

A Fazenda Guarani, 
além de receber os 

indígenas que vieram 
do Presídio Krenak, 
passou a acolher 

indígenas de outras 
regiões, levados para 
lá não por “crimes ou 
conflitos internos”, 
mas por resistirem 

aos projetos 
desenvolvimentistas 
do governo militar 
ou à expansão das 
propriedades rurais 

invasoras.
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e que os índios que lá estão querendo 
permanecer”. Nessa carta, depois de 
serem elencados muitos fatos contra 
o povo Krenak, as entidades fazem 
um desafio ao presidente: “V. Excia 
afirma ainda que ‘o objetivo da Fazen-
da Guarani é o de abrigar índios que 
cometeram delitos em suas aldeias’ 
(JB, 15/09/79). Sabemos que muitos 
destes delitos ocorrem quando os 
índios defendem suas terras contra a 

Em setembro de 1979, o Jornal do 
Brasil reproduziu denúncias sobre a Fa-
zenda Guarani e o “regime de prisão em 
que se encontravam os indígenas, com 
penas que iam até 5 anos” (15/09/79). 
Mas foram logo desmentidas pelo pre-
sidente do órgão indigenista, Ademar 
Ribeiro da Silva, que as classificou de 
“absurdas e aberrantes”. 

Tal postura levou o Grequi, junta-
mente com o Cimi Nacional, três dias 
depois, a elaborar uma carta-aberta ao 
presidente desse órgão, denunciando 
a violência contra o povo Krenak e a 
continuidade da “colonial penal” na re-
ferida fazenda. Repudiava as alegações 
do órgão oficial, que afirmava que “as 
terras da Fazenda Guarani são férteis 

invasão de grileiros e fazendeiros. É 
o caso dos Pataxó Há-hã-hãe, do Sul 
da Bahia, que ao tentarem recuperar 
suas terras, totalmente invadidas, são 
removidos para a Fazenda Guarani, 
perdendo assim a possibilidade de se 
organizarem para exigir seus direitos”. 
E terminam pedindo que se crie uma 
comissão para que “seja diagnosticada 
a veracidade dos fatos levantados na 
última semana”.

Talvez para dar uma satisfação à 
sociedade, no mês seguinte a Funai 
enviou à fazenda dois funcionários do 
Departamento Geral de Planejamento 
Comunitário (DGPC), o antropólogo 
Rafael Bastos e o economista Antônio 
de Carvalho. Tinham a tarefa levantar as 
reais condições do local e identificar os 
que ali viviam. 

Surpreendentemente no relatório 
afirmam que é “uma das áreas indígenas 
do país mais abaixo da crítica, no ponto 
de vista indigenista, no particular, e 
humanista, no geral”, e avaliam que a 
fazenda não é adequada para uma área 
indígena. Foram identificados nesse re-
latório 49 Krenak, 35 Pataxó, 3 Guarani, 
além de indígenas de outras etnias, 
como Xerente e Pankararu. Vê-se que 
parte do Guarani já tinham retornado 
ao Espírito Santo.

Essa excrescência institucional, 
que deveria ter sido interrompida no 
ano seguinte, continuou por mais dois 
anos. Em outubro de 1981 o Porantim 
denunciava os maus tratos sofridos 
por Herculano Pataxó Hã-hã-hãe, em 
junho daquele ano, que tivera a perna 
fraturada, consequência de socos e 
espancamentos recebidos de policiais 
militares de Carmésia, sob o olhar 
complacente do técnico agrícola (out. 
81, p. 13).

Esses e outros fatos levou o jornal 
a denunciar essa fazenda, chamando-a 
de  Campo de Concentração Indígena: 
“A convivência forçada entre os índios 
portadores de culturas totalmente 
diferentes entre si e na condição de 
exilados, provocou sérias perturbações 
na identidade étnica de cada povo”. E 
mais à frente levantava uma questão 
nova: “A criação da Fazenda Guarani 
e a sua própria manutenção acabaram 
criando, entretanto, um problema que 
a simples extinção da área não poderá 
resolver. Segundo o Regional Leste do 
Cimi, os índios estão sabendo que há 
planos para extinguir a fazenda e não 
estão dispostos a aceitar isso, já que 
seriam obrigados a retornar para áreas 
de origem, hoje diminuídas e pequenas 
demais para abrigar a todos”.

Os Krenak decidiram voltar para 
sua antiga área. Com apoio do Grequi 
e de outras entidades, 26 indígenas 
retornaram ao antigo Posto Indígena, 
para reocupar suas terras e refazer sua 
história. 

Por trágica ironia da sorte, parte 
dos confinados preferiu continuar vi-
vendo ali, como foi o caso dos Pataxó 
de Barra Velha, do sul da Bahia, cujas 
terras estavam invadidas ou que havia 
sido transformadas em reserva florestal. 
Hoje, com muita criatividade, recons-
troem suas vias, buscando esquecer 
esse passado doloroso. n

surpreendentemente no relatório afirmam que é “uma 
das áreas indígenas do país mais abaixo da crítica, no 
ponto de vista indigenista, no particular, e humanista, 

no geral”, e avaliam que a fazenda não é adequada 
para uma área indígena. 

Porantim, em 
sua edição 
de outubro de 
1981 (ao lado), 
denunciou 
os abusos 
cometidos 
na Fazenda 
Guarani
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Entrevista

A senhora pode contar como começou a 
luta pelo território de Entre Serras Pankararu?

A nossa terra era de 14.294 hectares 
e aí os Pankararu, 33 lideranças, abriram 
mão de 8.100. Quando eu descobri que 
eles tinham aberto mão da terra, fui na casa 
do finado João Tomaz e nós começamos 
a trabalhar pela terra. A gente resolveu 
mandar seis índios para Recife, que era 
a nossa Diretoria Regional. Eu entrei na 
ação abrindo as picadas pelos limites da 
terra. Depois que abrimos os limites da 
terra pelas picadas, fomos para Brasília, 
falamos com o presidente da Funai e ele 
mandou a equipe para identificar a área. 
Depois que a equipe veio e identificou a 
área, o presidente da República assinou a 
portaria da terra. Depois veio a demarcação 
e a homologação da terra. Na sequência 
começaram a tirar os posseiros, mas ainda 
falta a maioria. Meu povo hoje possui 300 
famílias. Então, antes de iniciar a luta, nós 
não tínhamos terra. A terra era muito pouca 
para tanta gente e cada dia aumenta mais 
o número de famílias. 

Essa terra é de ocupação tradicional. 
Conta um pouco da história da ocupação dela. 

Chama de terra tradicional indígena 
porque era dos índios de antigamente, já 
era terra indígena de verdade. Nós temos 
nossa tradição, nós temos nosso terreiro 
sagrado e é uma terra indígena de verdade. 
É terra indígena que foi demarcada e ho-

mologada porque é terra indígena desde 
500 anos para trás. Não é aquela terra que 
a gente vai chegar aqui e fazer uma área 
indígena sem ser porque nem o índio tem 
direito de fazer uma aldeia dentro de uma 
terra que não é indígena, tem que fazer 
dentro da terra indígena.

Como foi o processo de definir os limites 
da área indígena? Os mais velhos orientaram 
vocês nesse processo?

Nós abrimos as picadas pelos limites 
da terra indígena porque cada ponto tem 
um limite da terra. Os mais velhos já eram 
da área indígena Pankararu, a dos 14.294 
hectares, e eles abriram mão das 8.100 
e foi quando eu comecei a lutar mais o 
finado João Tomaz por esta terra que é 
indígena, porque eles deixaram uma terra 
indígena do lado de fora. Negociaram com 
a Funai e foi homologada a terra deles, mas 
os 8.100 ficaram de fora mesmo sendo 
tradicionais nosso. Cada lugar destes tem 
um marco de antigamente. Ali em cima 
tem um lugar com nome da Cruz da Velha, 
tem imburana, ferrada e assim continua. 
Por cada lugar onde é demarcada a terra 
a Funai finca um  marco e bota uma placa 
que é terra indígena. Do marco para cá a 
gente sabe que á terra indígena, do marco 
para lá a gente sabe que não é. Aqui é uma 
terra sagrada, mantemos nossa tradição, 
nossos terreiros sagrados. Terra indígena 
é aquela terra onde nós nascemos e se 

criamos; era de nossos antepassados, 
bisavós, avós, pais e até hoje é. 

Quais as principais dificuldades que o povo 
de Entre Serras Pankararu está enfrentando? 

A maior dificuldade que a gente 
enfrenta é que não terminou de tirar o 
resto dos posseiros. A Funai mandou uma 
equipe para pagar 380 posseiros, mas os 
posseiros se recusaram a receber. Só três 
deles receberam. Esta é uma dificuldade 
muito grande e estamos passando por 
ela. É difícil porque não querem enten-
der algumas coisas. Aqui sempre teve a 
presença indígena. Moravam uns índios e 
outros estão reassentados agora porque 
aqui tudo era cheio de posseiro, mesmo 
Mundo Novo, Lagoinha, Piancó, Salão, 
Vilanova, Folha Branca. Na Folha Branca 
mesmo tem um pouco de índio também. 
No Olho D’água do Leão quase tudo é 
índio, na Carrapateira a maioria também 
é toda de índio. Nós já temos mais de 300 
famílias reassentadas depois que tirou os 
posseiros. 

Como foram os primeiros tempos depois 
que começaram a retomar as terras? 

Nós nunca entramos numa área re-
tomando. O que nós fizemos foi abrir as 
picadas pelos limites da terra. Pode se 
dizer que foi uma retomada porque nós 
abrimos as picadas sem a autorização de 
ninguém. Se a gente fosse esperar para a 
Funai abrir estas picadas nunca que ia sair. 

CACIqUE HILDA PAnKARARU

Manuela Schillaci
Cimi Regional Nordeste 

ilda Bezerra Barros, ou cacique Hilda, nasceu 
na Terra Indígena Entre Serras, em Petrolân-
dia, sertão pernambucano, aldeia Serrinha, 
há 73 anos. Como cacique de seu povo 

protagonizou uma das mais emblemáticas lutas pela 
retomada de terras tradicionais na história recente 
do movimento indígena. Liderando 100 indígenas, 
abriu, em 1978, uma picada para dentro de 8.100 
hectares de terras, enfrentando a ira de fazendeiros 
e pistoleiros.

“Comecei eu mais o finado João Tomaz essa luta. 
A área foi identificada e agora a maioria dos posseiros 
já saiu e eu ainda estou nessa luta”, diz. Mesmo com 
a terra de Entre Serras homologada, cacique Hilda 
segue na luta: restam ainda 400 não indígenas dentro 
do território tradicional. Porém, não é só isso: cacique 
Hilda ainda segue sendo criminalizada por pessoas 
interessadas nas terras do povo Entre Serras Pankararu.

“Entrei na luta porque a nossa terra aqui de Entre 
Serras e de Pankararu toda dava 14.294 hectares. Com 
a continuação do tempo, 33 lideranças Pankararu abri-
ram mão dos 8.100 hectares, que era do Entre Serras. 
Quando eles abriram mão eu comecei na luta. Tinha 

muita gente minha sem terra pagando a renda em cima 
das serras”, lembra cacique Hilda.

Durante o ano de 2012, os indígenas de Entre Serras 
passaram por momentos difíceis em confrontos com 
posseiros que tentaram invadir a terra indígena. Cacique 
Hilda, há 40 anos liderando seu povo, foi criminalizada 
em rede nacional pela TV Record, sendo chamada de 
‘cangaceira’ – por outro lado, a reportagem acabou 
alcunhando ao cangaço uma simbologia pejorativa. 

Apesar dos conflitos e criminalizações, cacique 
Hilda reforça sua fé nas forças da natureza e na mobi-
lização de seu povo para seguir adiante. Leia a íntegra 
da entrevista.  

E não dava mesmo. Tenho quantos anos? 
Eu tenho 40 e poucos anos que estou nessa 
luta, não é dois dias, e até hoje ainda não 
venci a luta toda porque não tirou o resto 
dos posseiros, mas eu tenho fé em Deus 
que vai tirar. Acho que deve ter ainda na 
faixa de 400 - ou mais. 

Como é a relação com estes não índios 
que ainda permanecem na terra? Quantos 
já saíram?

Quando eles me veem falam que 
estou na mira. Eu nestes tempos me 
recuso até a ir à feira, porque eles não 
me olham com bons olhos, mas a gente 
se fala. Só sei que eu estou na mira e 
que não querem nem saber se eu tenho 
comigo 3.022 índios. Acham que apenas 
eu estou na luta. Falei com um funcioná-
rio da Funai que disse que no segundo 
semestre (2012) vai mandar o restante 
do dinheiro para pagar todo o mundo e 
quem quiser receber vai receber; quem 
não quiser vai acabar na Justiça. Da área já 
saíram uns 500 e tantos. Agora tenho toda 
a certeza que quando vier o pagamento 
(indenização) eles não vão querer rece-
ber. Será depositado em juízo. Eles são 
ligados ao Sindicato Rural, ao governador, 
aos prefeitos e tudo, são todos políticos. 
Tentaram me criminalizar pela televisão. 
Os interesses são que eles querem me 
sujar para me esmorecer e não resolver 
mais nada com a terra. Eles querem tomar 

“Aqui é uma terra sagrada, mantemos nossa 
tradição, nossos terreiros sagrados. Terra 
indígena é aquela terra onde nós nascemos e se 
criamos; era de nossos antepassados, bisavós, 
avós, pais e até hoje é

”

“A gente tem aquela fé que sai da 
terra e dos espíritos da mata”
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minha força para eu não ter mais força 
para resolver o problema da nossa terra.

Como a senhora foi escolhida para ser 
cacique? 

Eu fui escolhida pela comunidade. Eu 
fui escolhida pela comunidade todinha. 
Eu não tenho esta razão assim, mas eu 
confio muito nos espíritos das matas e 
tenho muita fé. Eu acho que ainda sou 
viva porque confio em Deus e nos espí-
ritos das matas, porque eu sou mal vista 
em todo o lugar, o pessoal não me olha 
com bons olhos e quem me defende é só 
Deus e os bons espíritos das matas, nossos 
Encantados. Eu vivo nos pés da Mãe de 
Deus rogando por nós todos e até por 
vocês porque eles até rogam pelos que 
não é índio. Quando o pajé e o cacique 
morreram, as pessoas escolheram os no-
vos pajé e cacique. O pajé é Cicinho e eu 
sou a cacique, escolhida pela comunidade. 

Como o povo Pankararu vive a espiri-
tualidade? 

Eu acho que é uma coisa muito impor-
tante para nós, porque através de nossos 
Encantados são curadas as crianças, os 
adultos, nós temos nossa medicina e não 
precisa ir ao médico. Com nossa medicina 
que nossos Encantados ensinam para nós 
são curados nossos doentes. Isso é muito 
importante para nós. O ritual é o Deus 
nosso. Porque a fé que nós temos no nosso 
ritual é muito importante, é uma fé bonita 
mesmo. Porque abaixo de Deus tem os 
nossos Encantados que nos protegem. A 
maior fé que nós temos é em Deus e neles. 
Nossa força vem dos pés da Mãe de Deus 
e da terra. Porque a gente tem aquela fé 
que sai da terra e de nossos espíritos da 
mata. É muita fé. Eu tenho 73 anos e 40 
de luta e tenho fé em Deus de que nós 
vamos vencer. 

Como é ser mulher nessa luta?
Eu confio em Deus e em mim e luto 

pelo meu povo com muita fé e eu acho 
que se fosse um cacique era bom, mas 
quem foi escolhida fui eu e acho que 
eles (comunidade) têm muita confiança 
em mim e eu vou viver até resolver o 
problema deles. Não é fácil ser cacique. 
É muito difícil, porque todo o dia tem 
cobrança dos índios principalmente pela 
terra. O que os índios mais pedem aqui 
é a terra. Os índios querem a terra para 
trabalhar, para plantar, para criar e aí a 
gente fica muito perturbada nesta parte, 
mas eu estou feliz com isso. Meu povo 
confiou em mim e se eles achassem que 
era melhor um cacique homem, teriam 
escolhido um cacique homem, mas eles 
confiaram em mim. n

Renato Santana
Editor do Jornal Porantim 

lefante Branco pode ser considera-
do um documentário missionário, 
militante e repleto de esperança. 
O título é homônimo ao grande 

empreendimento retratado pela película. 
Não apenas por argumentar contra um 
projeto nascido na época do Brasil Império, 
a Transposição do Rio São Francisco, tendo 
a pedra fundamental lançada durante o 
governo Fernando Henrique Cardoso e 
executado logo nos primeiros anos dos dez 
da coalizão petista no poder, mas porque 
é um filme realizado na perspectiva dos 
impactados pelo empreendimento, em 
outras palavras, os menos beneficiados 
pelas “maravilhas” apregoadas pela dilace-
ração do rio, que nasce em Minas Gerais e 
corta o sertão nordestino até desaguar no 
Atlântico e se misturar ao sal dos mares 
que Colombo não fechou. 

Numa espécie de paradoxo, o docu-
mentário revela tempos distintos. Entre 
uma eleição e outra, a transposição se 
torna um elefante branco, aquilo que 
chamamos de obra sem necessidade ao 
problema que propõe solucionar e ‘caça-
-níquel’ para os esforços eleitorais dos 
grupos políticos. Não é por acaso que 
este ano, véspera do pleito majoritário, 
a presidenta Dilma Rousseff, candidata a 
reeleição, tenha anunciado a retomada da 
obra, com inauguração programada para 
2015 - ainda mais depois da ascensão do 
pernambucano Eduardo Campos ao posto 
de presidenciável.   

Outro tempo do filme, talvez futuro, 
e esperamos que não, revela que esse 
elefante branco trata-se de um empreendi-
mento que além de servir para a captação 
de dinheiro em época de campanha elei-
toral, é, também, uma obra sem o menor 
efeito para a população que sofre com a 
seca: os sertanejos, indígenas, quilombo-
las e camponeses. O documentário é uma 
espécie de caleidoscópio de um tipo de 
desenvolvimento que no Brasil enriquece 
banqueiros, setor hidrelétrico, construto-
ras, agronegócio, transnacionais e reserva 
aos mais pobres o consumo de bens a 
prazo nos centros urbanos como solução 
de vida, além de avanço da territoriali-
zação capitalista sobre terras indígenas, 
quilombolas, camponesas, ribeirinhas.      

Terras, rios e recursos naturais são 
para a exploração capitalista, não lugar 
para se viver, preservar e envolver outras 
perspectivas e experiências humanas. A 
transposição é parte da forma de pen-
sar – uma epistemologia - do projeto de 
colonização para o Sertão brasileiro na 
hoje conhecida região nordeste do país. 
Podemos ousar em dizer que o principal 
marco dessa perspectiva no nordeste foi 
a Casa da Torre, dos Garcia D’ávila, entre 
os séculos XVIII e XIX. O objetivo desta 
‘instituição’ da colonização portuguesa 
era o de roubar as terras dos povos in-
dígenas, dizimando populações inteiras 
- colocando outras em anonimato estra-
tégico e forçando migrações. Como fim 
econômico, a dominação territorial para 
a criação de gado, entre outros cultivos 

“Meu povo confiou 
em mim e se eles 
achassem que era 
melhor um cacique 
homem, teriam 
escolhido um cacique 
homem, mas eles 
confiaram em mim”

Um elefante no Ser(tão) nordestino

E

agrônomos, além de garantir o latifún-
dio baseado na escravidão de índios e 
negros – posteriormente, na dominação 
coronelista de sertanejos, quilombolas e 
indígenas. 

Os profusos resultados de tal proces-
so tecem uma história rica em rebeliões 
indígenas e negras, massacres e resis-
tências das mais fantásticas e intrépidas 
alegorias, a formação de uma população 
sertaneja forjada nas dificuldades da seca 
e do tacão de ferro dos descentes da Casa 
da Torre e uma herança maldita diluída em 
economias regionais e populares pouco 
prósperas baseadas na forma de pensar 
da colonização e destoantes do clima 
típico do Sertão. Por fim, afastadas dos 
saberes tradicionais existentes e dos que 
passaram a existir durante os séculos de 
resistências e rebeliões. 

Criar gado e praticar determinados 
cultivos numa região de secas prolon-
gadas representam intervenções da co-
lonização que até hoje balizam a fome, 
severas privações e a morte para uma 
parcela de brasileiros e brasileiras – cenas 
exploradas pelas emissoras de TV como 
cartão postal e usadas pelo governo 
federal para justificar a obsessão pela 
transposição como única alternativa para 
levar água a quem não tem. Elefante Bran-
co, porém, é um libelo de contestação ao 
que sempre esteve por trás de ‘tamanha 
bondade’, desde Dom Pedro II até Luís 
Inácio Lula da Silva, passando agora por 
Dilma Rousseff, aos vitimados pela seca. 
No filme vemos a solução unilateral e 
repleta de interesses que gerará novas 
diásporas e a territorialização do capital 
no Sertão, aquém das reais necessidades 
das comunidades tradicionais e popula-
ções que habitam a região. 

O filme retrata um empreendimento 
que rasga o nordeste baseado na ideia do 
Sertão inóspito, dos relatos típicos do Sul, 
onde a caatinga cresce entre as ossadas de 
animais, o mandacaru esturrica sob o sol e 
a trilha de cocô de bode no chão rachado 
leva aos terreiros empoeirados das casas 
de taipa. A transposição, na perspectiva 
eurocêntrica que a baseia, passa a ser 
mais um mecanismo para a chegada 
da civilização a uma região atrasada e 
ansiosa por desenvolvimento. Nesse 
sentido, a expressão elefante branco, no 
filme, ganha em significado simbólico e 
existencial: as intervenções desastrosas 
de governos na vida de gentes, animais, 
natureza e convivências comunitárias ricas 
em cultura, história e múltiplas visões de 
envolvimento com o futuro – o sagrado 

direito ao futuro tão negado pelas opções 
da sociedade moderna ocidental, nas 
palavras de Friderich Nietzsche. 

Elefante Branco escancara que para a 
transposição acontecer é necessária a re-
tirada de sertanejos e camponeses de suas 
terras para a escravidão dos benefícios 
governamentais nas cidades – formando 
currais eleitorais -, construção de barra-
gens e usinas hidrelétricas ao longo do rio, 
ocupação territorial do agronegócio para 
monocultivos e criação de gado. Mostra 
o desperdício de dinheiro público com 
trechos da obra deteriorados pelo clima 
e canteiros abandonados.

Podemos destacar ainda outros dois 
pontos quanto ao documentário. 

O primeiro é o impacto ambiental 
gerado ao rio São Francisco, além do 
social. A fauna do rio mudará de forma 
drástica, reverberando em todo ecossis-
tema – sobretudo aos grupos sociais que 
vivem da pesca. Há trechos do rio que irão 
alagar e outros que vão secar, impedindo 
a agricultura realizada às margens do rio 
entre os períodos de cheia e vazão. Tal 
prática é secular e verificada em outras 
partes do mundo, como no rio Nilo, Egito. 
Os Tumbalala, povo que vive às margens 
do rio São Francisco, na divisa da Bahia 
com Pernambuco, terá de abandonar essa 
forma tradicional de agricultura, que é 
diversa, farta e livre de agrotóxicos. 

Por fim, e em segundo lugar, os 
realizadores do documentário, Manuela 
Schillaci, missionária do Conselho Indi-
genista Missionário (Cimi), e Carmelo 
Fiorasco, agente da Comissão Pastoral da 
Terra (CPT). Ambos empregam ao filme o 
compromisso que desprendem aos povos 
e comunidades afetadas pela obra, de 
forma pessoal e como cláusula pétrea de 
suas organizações, garantindo uma visão 
anti-hegemônica ao empreendimento que 
não respeitou a consulta prévia aos atingi-
dos, possibilitará o planejamento de uma 
Usina Nuclear no sertão pernambucano e 
a territorialização do capital no Sertão. 
O filme anseia por ser um libelo e jamais 
um réquiem sobre o peso de um elefante 
no Ser(tão) nordestino. 

Ah, mas nesse cenário, onde está a 
esperança do documentário de que a 
situação possa mudar? Talvez a resposta 
esteja no metafilme inserido na natureza 
desse tipo de produção, ou melhor, como 
diria Ludwig Wittgenstein, “pode falar 
quem tem esperança, e vice-versa”. O 
silêncio fica para quem prefere apenas 
rezar por dias melhores com o rosário do 
pessimismo nas mãos.   n
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Benedito Prezia
Historiador

uito se fala dos povos Tupi do Nor-
deste, mas pouco se conhece da 
resistência de outros povos do litoral, 
como os Tremembé, Taramambé ou Te-
remembé, como eram chamados nessa 
época. A presença deles deve ser bem 
antiga na região, remontando talvez a 
mais de um milhar de anos.

Tinham bom relacionamento com os holan-
deses, com quem negociavam âmbar e jacarandá. 
Mas para os portugueses eram “o terror” do litoral.

Segundo Bernardo Berredo, que foi governador 
do Maranhão (1718-1722) e que escreveu a histó-
ria dessa capitania, os Tremembé eram “grandes 
nadadores”. Vivendo no delta do rio Parnaíba e no 
litoral entre o Maranhão e Ceará, eram “os mais 
insignes [nadadores], porque sem outra embarcação 
que a dos seus próprios braços, e quando muito 
um pequeno remo, além de atravessarem léguas 
de água, se conservam também debaixo dela por 
largos espaços, livres de receio”. 

Sem poder enfrentar os portugueses em bata-
lhas abertas pela inferioridade militar, aproveitavam 
suas habilidades aquáticas. Quando um navio se 
aproximava da costa, rumo ao Maranhão, obrigados 
muitas vezes a ancorar não longe da praia devido 
aos baixios, os Tremembé, aproveitando o silêncio 
da noite, chegavam até os barcos e cortavam suas 
amarras. Desgovernados, iam a pique, naufragando. 
Assim o navio era saqueado e seus tripulantes, mor-
tos. Numa dessas acometidas, alguns deles ingenu-
amente foram a São Luis vender essas mercadorias, 
sendo presos e condenados à morte e executados 
na boca de um canhão.

Mesmo assim, os Tremembé não se intimidavam, 
atacando os portugueses ao longo do litoral, num 
sistema de guerra de guerrilhas. Poucas informações 
existem sobre esses conflitos. A violência, porém, 
era muito grande por parte dos portugueses, como 
se vê numa carta que o governador do Maranhão, 
Inácio Coelho da Silva, endereçou ao príncipe re-
gente de Portugal a 22 de setembro de 1679: 

“Tendo feito marchar de São Luís uma expedi-
ção composta de 30 canoas e uma barca grande, 
com 140 soldados e 470 índios [aliados], sob o 

comando de Vítal Maciel Parente, surpreenderam 
os Taramambezes descuidados [numa aldeia], e foi tal 
o furor dos assaltantes que não perdoaram o sexo 
nem a idade. Os índios aliados, travando as crianças 
pelos pés, matavam-nas cruelmente dando-lhes 
com as cabecinhas pelos troncos das árvores; e de 
uma maloca de mais de 300 [pessoas] só escaparam 
37 inocentes [crianças], sendo mortos todos os 
mais, homens, mulheres e crianças! Depois dessa 
matança, seguiu a tropa pelo rio Paraguaçu acima, 
passando de duzentas léguas, voltando depois para 
São Luís, durando a jornada não menos de quatro 
meses” (In: COSTA, F. Pereira da, Cronologia histórica 
do estado do Piauí, 1974, p. 47).

O padre Serafim Leite, na sua História da Compa-
nhia de Jesus no Brasil, ao relatar esse episódio, afirma 
que os jesuítas que acompanhavam a expedição con-
denaram veementemente o massacre: “Foi incrível a 
nossa dor pela carnificina dos inocentes, e quando 
celebramos missa, em longas e gravíssimas palavras, 
afeamos-lhe [condenamos-lhe] a ação, tanto aos Por-
tugueses como aos Índios”. E conclui o historiador 
relatando que os portugueses “prometeram daí em 
diante não repetirem a façanha” (2004, v. III, p.502). 
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