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É com grande satisfação que apresentamos a
vocês a primeira edição da revista da
Operação Amazônia Nativa (OPAN).
Aqui, você vai encontrar notícias e análises
de contexto realizadas por parceiros e pela
equipe da OPAN, que há mais de 50 anos
atua a partir de metodologias participativas,
com escuta aberta para o aprendizado sobre
outras formas de estar e se relacionar com o
mundo.
Trataremos de assuntos como política, saúde,
cultura, economia, educação e tantos outros
temas relacionados ao cotidiano dos povos
indígenas.
Em
ano
de
pandemia,
apresentaremos também informações
relevantes sobre a covid-19.
Esta edição ainda reserva surpresas para os
indigenistas, com uma espaço destinado a
histórias das turmas da OPAN de diversas
gerações.
Esperamos que iniciativas aqui apresentadas
inspirem reflexões, ideias e ações em prol da
qualidade de vida individual e coletiva de
indígenas e outras populações.
Que você, leitor, da aldeia ou da cidade,
fortaleça sua participação para a garantia de
direitos indígenas e de outros povos
tradicionais, centralmente o direito à
autodeterminação.
Ótima leitura!
Mulheres Deni, durante acampamento na beira
do rio Xeruã. Foto de Tarsila Menezes/OPAN

DAFNE SPOLTI
Coordenadora de Comunicação
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POR JOSIE JERONIMO
uando, em setembro de 1987 , Ailton
Q
Krenak ocupou a tribuna do Congresso
trajando um terno branco à moda dos
"kewa", mas com o rosto pintado de preto
que ressaltava sua origem, ele marcou a
história da Assembleia Constituinte com uma
das mais belas e emblemáticas passagens. Do
discurso e das movimentações das forças
sociais, nasceu o capítulo que versa sobre os
direitos indígenas em nossa Carta Magna.
Hoje, o escritor, ambientalista e jornalista
ocupa as telas. O isolamento social e a
impossibilidade de se deslocar pelo país não
o impedem de seguir com a missão de
liderança indígena que inspira e provoca. Em
entrevista à OPAN, Krenak analisa a guerra

de narrativas e os ataques das fake news e
sugere uma estratégia eficiente da utilização
das plataformas digitais. "Quando a gente fala
em demarcar tela, não estamos falando em
lotar de conteúdos, como um youtuber que
passa horas falando coisas que ninguém mais
está escutando. Não é isso. Uma economia na
comunicação tem mais consequências do que
o excesso."
O escritor revela, ainda, não esperar que a
conquista de uma sociedade mais igualitária
ocorra somente pelas mãos dos que
administram a coisa pública. "Nós estamos
sofrendo uma erosão das relações sociais que
vivíamos há 30 anos. Pensar em política
pública hoje é quase romantismo."
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Onde você está passando a quarentena?
Estou na reserva indígena Crenaque, é uma
área pequena, são 4 mil hectares, somos 130
famílias. Estamos confinados, literalmente,
antes da pandemia. O caráter de
confinamento é o tamanho da terra. A reserva
indígena Crenaque foi criada pelo SPI na
década de 1920. Em 2023, o marco
demarcatório vai completar 100 anos. A
província de Minas Gerais doou em acordo
com o SPI uma parte da margem esquerda do
rio Doce para os botocudos que permaneciam

PÁGINA 5

aqui. Depois, acabaram com a floresta e a
gente ficou vivendo em uma ilha deserta, na
beira de um rio em coma, esperando o
antropoceno chegar.
Tem acompanhado as publicidades da Vale e
da Fundação Renova sobre a regeneração do
Rio Doce? As informações procedem?
Como o Ministério Público impôs uma série de
condicionantes para que a Vale pudesse ter a
licença, para que a Samarco pudesse voltar a
ter a autorização para operar, eles ficaram

A reserva indígena
Crenaque, onde vive o
ambientalista,
completará 100 anos
em 2023. Ele conta
que a área de 4 mil
hectares foi
demarcada pelo SPI
após uma doação do
estado de Minas
Gerais. A reserva fica
na margem esquerda
do Rio Doce.
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em suspenso e começaram a produzir fake
news para dizer que estão cumprindo o
TAC, o termo de ajuste de conduta.
Acontece que, no caso aqui no médio rio
Doce, vai completar cinco anos e eles ainda
estão no estágio que é chamado de ações
emergenciais. Parece que está tudo
andando. As mineradoras tentam criar um
cenário onde as comunidades estão
assistidas e está todo mundo curtindo geral.
Ela é oportuna, porque está aproveitando
exatamente a pandemia. Todo mundo está
confinado. Como é que você vai acreditar
que as pessoas tenham como supervisionar o
que esses empreiteiros estão fazendo?
Desde abril, estão suspensas as ações da
Renova na reserva, porque nós pedimos ao
MP que bloqueasse a presença deles aqui,
para evitar que transformassem o período de
pandemia em cronograma de obra. Não faz,
mas presta conta da obra pronta. Na
propaganda mentirosa que eles estão
botando na televisão, a gente vê a água do
rio bonita, tem gente até surfando no rio.
Para além da nossa capacidade de resiliência,
de reinvenção de mundo, esses sacanas
desses empresários estão contratando os
melhores
escritórios
de
propaganda,
marketing. Daqui a pouco, eles vão ganhar
um prêmio: o prêmio ambiental brasileiro
pela capacidade de maquiagem.
Pegando o gancho das fake news, você tem
ocupado bem as telas, usado muito as redes
sociais. Essa é a nova forma de militância na
guerra de narrativas?
É óbvio que eu não gostaria de estar atrás de
uma tela. Minha experiência de ativismo
sempre envolveu um relacionamento ativo
com os lugares e as pessoas. Nós estamos
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todos capturados por essa tela. A gente pode
ficar dentro dessa tela como consumidor de
informações produzidas pelos outros, seja lá o
que for, sem julgamento do que é bom ou
ruim. Ficar do lado de cá, consumindo. Mas a
gente também pode produzir conteúdo para
esse ambiente que é vasto e que não delimita
o lugar de fala. Quando cai no balaio da web, é
tudo igual. O que vai fazer diferença é a
capacidade de quem está se comunicando
conseguir atingir, afetar, os outros. A grande
maioria das pessoas desconfia de tudo que
está na internet e seleciona algumas crenças,
as quais se apegam como religião.

Quando a gente fala em demarcar tela, não
estamos falando em lotar de conteúdos,
como um youtuber que passa horas falando
coisas que ninguém mais está escutando.
Não é isso. Uma economia na comunicação
tem mais consequências do que o excesso.
Uso essas mídias mais do que eu gostaria.
Sou muito convocado a falar e não posso me
negar. Nós nunca tivemos voz no meio dessa
sociedade racista, preconceituosa e que
nega aos povos indígenas o direito de falar.
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Como o jovem Krenak do fim da década de
1980 olharia para a atual juventude
indígena?
Os
povos
estão
bem
representados?
As novas gerações estão sabendo fazer um
uso muito consequente desse espaço de tela,
a exemplo dos artistas indígenas. A nossa
querida Naine Terena é a curadora da
exposição “Vexóa: nós sabemos”, lá na
Pinacoteca em São Paulo. Será inaugurada
brevemente uma exposição só de artistas
indígenas, que tem a curadoria da Naine. É
uma exposição potente. Traz um discurso
que extrapola a especulação que a arte
contemporânea faz. Apresenta a voz plural
dos povos originários e tem uma capacidade
de comunicar que está abalando a convicção
dos velhos donos de galerias. Nós estamos
trincando os muros dos museus. Quando eu
falo da importância que essas novas
gerações têm, eu falo do Denilson Baniwa,
eu imagino a Daiara Tukano. Ela fez uma
intervenção aqui em Minas Gerais, em um
edifício de 28 andares, um mural com uma
imagem poderosa. É uma intervenção no
espaço urbano que está repercutindo como
o maior mural de arte feito por uma mulher
indígena no mundo, em critérios de
extensão, dimensão e em qualidade. É uma
obra que deveria ser levada para outros
lugares do mundo, para além desse prédio
aqui em Belo Horizonte.
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O Jaider Esbell fez uma intervenção em um
viaduto no centro de Belo Horizonte, o
viaduto Santa Tereza, com duas jibóias. Uma
instalação tão fantástica que chegou a
provocar a ira do (Jair) Bolsonaro e da gangue
dele aqui na Câmara Municipal de Belo
Horizonte, onde um vereador fez uma
proposta para retirar a obra dizendo que
aquilo era coisa de chinês. Fake news é um
vereador mineiro dizer que a obra de um
artista indígena Macuxi é chinesa. É fake news
ou então eles estão declarando que são burros
convictos.
Com sua experiência na coisa pública, você
considera
possível
ocorrer
um
amadurecimento das consciências via
instituições democráticas, com a aplicação de
políticas, a exemplo da ampliação do
currículo formal escolar que já conta com
disciplinas que ensinam e debatem a história
dos negros?
A minha experiência em política não é tão
íntima do sistema público brasileiro, assim. Eu
fiz uma intervenção nos debates da nossa
Constituinte em 1987 e o fato de ter ajudado
a incluir na nossa Constituição o capítulo dos
Direitos Indígenas é mais relevante para
minha compreensão do Brasil do que os dez
anos em que eu assessorei o governo do
estado de Minas na promoção da política
pública para os povos indígenas. São coisas
que não se comunicam diretamente. Mas
aconteceram muitas coisas nessas três
décadas que separam os debates da
Constituinte do momento que estamos
vivendo agora. A mais relevante é que nós
passamos a integrar uma sociedade digital. A
globalização nos botou dentro da web. E
muitas coisas, muitas decisões, inclusive da
própria administração, do Direito e da política,
são feitas virtualmente.

ENTREVISTA

AILTON KRENAK

PÁGINA 8

Reprodução da internet

Está diminuindo muito o sentido da pessoa, do
cidadão. E as relações interpessoais estão
sendo esvaziadas até o ponto onde fica todo
mundo resolvendo as coisas pela internet.
Desde tirar a carteira de motorista até fazer
um exame de saúde, uma consulta médica.
Estamos sofrendo uma erosão das relações
sociais que vivíamos há 30 anos. Pensar em
política pública hoje é quase que romantismo.
Um jornalista da Flórida me ligou outro dia
perguntando se eu achava que estava
acontecendo uma guerra civil nos Estados
Unidos. Respondi que não acredito, porque a
capacidade interna do império de promover
destruição em massa sugere que se tiver uma
rebelião, matam todos. Principalmente se o
(Donald) Trump estivesse governando.

Aqui no Brasil, estamos reproduzindo a
mesma distopia. Falar em política pública é
ignorar que nós estamos sendo governados
por milícias fascistas. Você quer que milícias
fascistas promovam a política pública? Que
tipo de política que eles vão promover? Só se
for uma política de genocídio, de ecocídio.
Como levar o debate sobre o ensino da
história e cultura dos povos indígenas para a
escola se elas não estão funcionando? É
preciso considerar o fato de que a gente não
tem escola. Parece aquela música do Raul
Seixas: o dia em que a Terra parou. Nós
estamos em um estado de suspensão onde o
único cara que quebra a rima da canção é o
ladrão. Os outros todos ficam em casa e o
ladrão sai para governar.
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A pandemia agravou a crise?
Nós estamos vivendo de fato um evento
global, onde alguns países estão piores e
outros melhores. É uma grave crise de
paradigma, uma crise ética, moral. Sem falar
na crise política e sanitária. Poderíamos
confrontar a pandemia se tivéssemos, nesses
vários lugares do mundo, nas comunidades,
sociedades, respeito uns pelos outros. Mas
como estão matando negros índios e latinos,
no meio dessa carnificina não tem muita
criatividade, inteligência funcionando. As
pessoas ou estão refugiadas ou estão
atacando. É uma tristeza. E eu me
surpreendo muito com a aceitação das
minhas intervenções a ponto de me
nomearem para um troféu, que é muito
destacado na literatura, o Juca Pato. E eu
fico olhando e pensando: será que isso é
falta de assunto? Não tem mais ninguém aí,
não? É como acender uma vela quando
acaba a luz. E alguns dizem que, por isso,
você se destacou, que deveria ser premiado
por segurar a vela.
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Apesar de você dizer que "a terra parou",
autoridades tentam utilizar mecanismos
virtuais para seguir uma agenda que cassa
direitos, a exemplo da votação de recurso
no Supremo Tribunal Federal (STF) que
ameaça as demarcações de terras e a
utilização de meios virtuais para o
licenciamento ambiental. Como você tem
visto esses movimentos?
Esses debates sobre o marco temporal e o
licenciamento virtual, assim como a
transferência de questões gravíssimas da
sociedade para o mundo digital, fazem parte
da nova cultura negacionista que está se
sobrepondo às relações dos Poderes da
República. É deplorável que o STF esteja
fazendo essa dancinha da mentira junto com o
Executivo. O Brasil está engolfado por esse
hiper-liberalismo que faz de conta que está
combatendo a pandemia, faz de conta que
está controlando a crise climática, faz de conta
que está governando o mundo. Mas o mundo
está sendo movido exclusivamente pelo
mercado. A Convenção de Genebra
responsabiliza o Estado brasileiro por
genocídio. Isso deveria ser suficiente para
saber que nós estamos fora da lei. O Brasil é
um Estado fora da lei. Então é tudo mentira.
Eles negam a Constituição, ofendem a história
social brasileira e produzem mentiras. Daqui a
pouco, eles vão criar o Ministério do Amor e
vão botar a Flordelis para ministra. A gente
tem autoridades andando por aí com
tornozeleira, um ministro da Justiça que é
terrivelmente evangélico. Então nós estamos
numa guerra santa, só que você não consegue
distinguir quem é o santo guerreiro e quem é
o dragão da maldade. Eles estão travestidos.
Tem um monte de evangélico vomitando
bíblias por aí na cara da gente e fazendo todo
tipo de prostituição doméstica.
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Nós estamos vivendo um delírio tropical. Se o
Lévi-Strauss viesse de novo ao Brasil, em vez
de escrever “Tristes Trópicos”, provavelmente
ele teria a ideia de criar uma obra chamada
Delírio Tropical. Está claro que estamos todos
adoecendo. Os povos indígenas conseguem
manter uma integridade na luta contra o
sistema colonial e nenhum de nós lança mão
de argumento ofensivo para discriminar ou
sacanear qualquer outra pessoa. A gente sabe
que os brancos estão com a mão atolada no
sangue. A gente podia até publicamente acusar
essa branquitude assassina de ser a
responsável pelo buraco que o Brasil está, mas
a gente não faz isso, porque a gente deixa que
o mundo inteiro veja a merda que virou o
Brasil. Parece que nunca vivemos um período
histórico tão depreciativo
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da nossa memória plural de sociedade. Mesmo
no período horroroso que foi o Estado Novo,
com Getúlio Vargas, que ficava flertando com
o nazismo, eles não eram tão descarados ao
ponto de se enrolar na bandeira dos EUA e
bater continência para chefe de Estado
estrangeiro. Então, eles renunciaram ao
sentido de constituir uma nação e assumiram
esse lugar subalterno de colônia.

Foto: Marizilda Cruppe
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Neste contexto, o Instituto Mamirauá iniciou o primeiro
projeto de manejo comunitário de pirarucu aprovado
pelo Ibama, abrindo um novo caminho para as
comunidades indígenas e ribeirinhas cuidarem da
biodiversidade de seus territórios. Além de possibilitar a
conservação ambiental, o manejo tem se mostrado uma
ferramenta estratégica na garantia dos direitos
territoriais de comunidades tradicionais, porque as
mantêm engajadas em atividades de proteção que
impedem invasões. Os primeiros passos de um projeto
de manejo envolvem a mobilização das comunidades
para a organização de um sistema de proteção
territorial que impeça a entrada de pessoas de fora e
garanta a recuperação do estoque pesqueiro.

MANEJO DO PIRARUCU

Mulheres manejadoras do povo Paumari. Foto: Marizilda Cruppe

Os lagos destes territórios, onde em
condições adequadas há fartura de
pirarucu, são espaços de disputa
histórica entre as comunidades e
invasores. Por isso, precisam ser
sistematicamente vigiados para que não
ocorra pesca ilegal – que afugenta
cardumes inteiros e afeta diretamente as
cotas de pesca dos grupos de
manejadores. “O manejo começa com a
posse do território, com a comunidade
se organizando para tomar o controle
sobre ele”, resume Leonardo Kurihara,
indigenista da OPAN.
Os
sistemas
de
proteção
são
construídos e geridos comunitariamente,
e se adéquam a cada contexto.

Antes, tinha muita
invasão, não só para
a pesca, mas
também para a
caça, e extração
ilegal de madeira.
“As estratégias variam de acordo com
fatores como o número de pessoas
envolvidas no projeto e o tamanho da
área”, explica Felipe Rossoni, biólogo da
OPAN. Em geral, 41% dos custos das
atividades de manejo são relacionados à
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Em 2019, o Coletivo do Pirarucu,
composto por nove associações
representantes de 11 áreas de
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Para um bom entendedor, meia
palavra basta. Mas para Pedro não
bastou a vida. Foi necessária também
a morte, para reiterar sua mensagem
de luta a cada vez que alguém disser
do local onde decidiu fazer sua última
morada, junto aos peões e indígenas
que, no exercício do sacerdócio, ele
enterrara em absoluto estado de
abandono. Na vida, Pedro foi radical
ao caminhar em pé de igualdade,
usando as chinelas que também usava
o povo com quem comungava.

Pedro segura uma criança Tapirapé, 1976. Arquivo pessoal.

Foto: Liebe Lima/OPAN

PEDRO CASALDÁLIGA: A COERÊNCIA DE QUEM ESCOLHEU
FICAR AO LADO DOS POBRES E MARGINALIZADOS

Fotos: Liebe Lima/OPAN

Apesar da pandemia, os Xavante haviam
chegado cedinho ao velório com pintura ritual
de urucum e carvão, acompanhados do
Cacique Damião Paridzané, e tinham feito o
choro ritual de sua cultura em despedida,
aos pés de Pedro.
Na chegada do Campo Santo, o corpo de
Pedro era carregado por homens Xavante e
quem estava à frente eram dois rapazes
jovens, apontando para o futuro com suas
penas de gavião na gravata tradicional.
Conhecendo o passado de ameaças de
morte sofridas por Pedro, na história
emblemática de vitória na retomada do
território do povo Xavante de Maraiwatsédé,
os mesmos que agora o levam para onde ele
decidiu estar no fim.
Pedro presente!
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Um

símbolo que é também um
referencial
ético
e
estético
da
organização social de um povo, marca
o limiar de harmonia entre diferentes
clãs, simboliza o trabalho coletivo,
materializa a simbiose dos indígenas
com o rio Arinos e exprime a tradição
aprendida e respeitada por décadas.
Esse é o significado do colar Tutãra,
dos Rikbaktsa, segundo o vasto
relatório
técnico
elaborado
pela
antropóloga
Adriana
Athila,
por
encomenda da Operação Amazônia
Nativa (OPAN). O estudo, entregue ao
Ministério Público Federal, tem o
objetivo de dar visibilidade a um
aspecto central e flagrantemente
subdimensionado na avaliação dos

impactos sociais e ambientais da UHE
Castanheira, considerada prioritária
para o governo federal na bacia do rio
Juruena. Nas 111 páginas de “Saber,
fazer, existir: o povo Rikbaktsa, o
Tutãra (colar de casamento) e o rio
Tutãra itsik (“água de concha” ou rio
Arinos)",
Athila
desvenda
uma
complexa rede de relações sociais e a
importância do curso d’água e das
matérias-primas que ele fornece para
a manutenção de práticas culturais e
da sociocosmologia dos indígenas.
Impactos severos ao Arinos, resume a
estudiosa, podem ferir fatalmente a
existência dos Rikbaktsa enquanto
povo.

Fotos: Adriano Gambarini/OPAN

O povo Rikbaktsa conta atualmente com uma
população de cerca de 1.800 pessoas que circulam
ao longo de pelo menos 37 aldeias nas Terras
Indígenas (TI) Erikpatsa, Japuíra e Escondido, no
noroeste de Mato Grosso. Muitos escolheram viver
às margens do rio Arinos, essencial para a vida
Rikbaktsa. É especificamente desse rio que tiram
madeiras para fazer o pilão, brincos de orelha para
os jovens, bolsas, panelas, o peixe para alimentação
física e espiritual. Eles são o rio. Chegam a se
autodenominar, nas festas das aldeias, de “gentepeixe”. Seus rituais, suas danças e suas vocalizações
imitam a vida que corre no leito do Arinos. O
relatório técnico conclui que para que o povo
Rikbaktsa possa existir em sua singularidade
constitucionalmente resguardada, o rio Arinos, o
tutãra itsik, e seu ambiente são fundamentais em
sua integralidade.

O TUTÃRA
Em meio à importância do Arinos, o colar tutãra
ascende como um verdadeiro tesouro dos
Rikbaktsa. O artefato é uma composição feita de
conchas
do
molusco
tutãra
(Paxyodon
syrmatophorus), bivalve que só é coletado por eles
no leito do rio Arinos, além de discos de tucumã ou
coco e penas de diversas aves. Os indígenas
cuidadosamente lixam as conchas, imprimindo com
a força das mãos o formato de uma cauda de
peixinho. Eles usam as conchas para modelar suas
panelas, mas não deixam as mulheres grávidas
participarem do processo de produção, temendo o
efeito nos bebês que ainda estão no ventre. As
panelas das mulheres Rikbaktsa esculpidas com a
concha que sai do Arinos constituem uma
disputada herança. São passadas para as gerações
após a morte das anciãs.

O
relatório
técnico
antropológico
demonstra, ainda, que os estudos da UHE
Castanheira
não
contemplaram
devidamente
os
impactos
do
empreendimento sobre peixes, regimes
hidrológicos e qualidade da água. Além da
agressão irreversível à sociocosmologia
dos Rikbaktsa e à possível extinção de
espécies do meio biótico, a segurança
alimentar, nutricional e a saúde dos
indígenas podem ser afetadas pela
hidrelétrica.
A
UHE
Castanheira,
projetada para o rio Arinos, é um dos mais
de cem empreendimentos planejados
para a bacia do rio Juruena, segundo
levantamento da OPAN.
Fotos: Adriano Gambarini/OPAN

O detalhado estudo preenche lacunas
sobre os impactos da UHE que foram
convenientemente ignorados durante o
processo de licenciamento e também
propõe uma reflexão sobre o custo social
e cultural a se pagar pelo empreendimento
e sobre o que nos torna humanos ou
apenas seres sencientes.

O
Ministério
Público
Federal
(MPF)
recomendou à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA) de Mato Grosso que as
licenças de operação das Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) Baruíto (18MW), Inxú
(21,8 MW) e Garganta da Jararaca
(29,5MW) sejam suspensas por violação ao
direito de consulta aos povos indígenas.

Fotos: Andreia Fanzeres/OPAN

Os empreendimentos estão localizados no
rio do Sangue e pertencem à bacia do
Juruena, na região noroeste do estado. De
acordo com o documento, as licenças de
operação
dessas
PCHs
devem
ser
embargadas
até
a
regularização
do
procedimento, com elaboração do Estudo de
Componente Indígena (ECI) e a consulta
prévia aos povos indígenas impactados.
Os estudos que autorizaram o licenciamento
foram feitos sem considerar os danos a
essas comunidades. A recomendação é
baseada em uma perícia antropológica que
realizou avaliações de campo e apurou com
o povo Manoki alterações no ecossistema,
com efeitos sobre as suas práticas culturais,
que
foram
totalmente
ignoradas
no
processo de licenciamento ambiental das
três usinas. Relatórios técnicos, artigos e
livros - como o “Paisagens ancestrais do
Juruena”, publicado pela OPAN em 2019 foram citados na literatura de referência.

A presença de sítios arqueológicos na área
de influência da PCH Garganta da Jararaca e
locais com arte rupestre próximos à PCH
Inxú não foi devidamente considerada no
licenciamento ambiental. A recomendação
do MPF cita a ocorrência de inundações e
problemas na comporta da hidrelétrica, fatos
que causaram o alagamento total do sítio

arqueológico Peia Velha. Além disso, o órgão
indica os impactos dos empreendimentos sobre
plantas medicinais, como a árvore chamada
escorrega-macaco (ou pau-mulato), e na pesca
local, atividade praticada por mais da metade da
população, sendo os peixes um importante
elemento cultural.

Em artigo publicado na versão
brasileira da revista Le Monde
Diplomatique, a coordenadora do
Programa de Direitos Indígenas
da OPAN, Andreia Fanzeres,
analisou o cenário de ampliação
de empreendimentos energéticos
e pontuou os impactos das obras
na bacia do Juruena.
"O governo reconheceu que a
maior
parte
do
potencial
hidrelétrico, o equivalente a
77%, situa-se em áreas de alta
sensibilidade
socioambiental,
interferindo em unidades de
conservação e terras indígenas",
informa Andreia.

Tarcísio dos Santos/OPAN

No
artigo,
a
coordenadora
explica ainda que o Tutãra é, ao
mesmo
tempo,
patrimônio
ecológico, histórico, paisagístico,
artístico e arqueológico.
Dois relatórios técnicos, um
produzido pela bióloga Claudia
Callil, da Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT) e outro pela
antropóloga Adriana Athila, da
Escola Nacional de Saúde Pública
da
Fundação
Oswaldo
Cruz
(ENSP/Fiocruz), a pedido da
Operação
Amazônia
Nativa
(OPAN), demonstram de forma
cabal
a
gravidade
e
a
irreversibilidade dos impactos da
UHE Castanheira sobre o tutãra.
Apesar disso, a informação foi
sumariamente
ignorada
pela
Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), que é o empreendedor
desta
usina.
Os
povos
Munduruku, Apiaká e Kayabi do
rio Teles Pires estão aí para
confirmar
que
simplesmente
deixar a hidrelétrica do lado de
fora
da
terra
indígena
é
subestimar não só os danos, mas
o conhecimento de quem mais
entende da região. É isso que os
Rikbaktsa lutam para evitar.

N
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A Operação Amazônia Nativa (OPAN), em

Dentro dos planos construídos pelos povos, a

parceria com a Global Wildlife Conservation

vigilância e monitoramento territorial, a

(GWC), desenvolve o projeto chamado

conservação ambiental e o empoderamento

"Proteção

de

dos povos para a própria gestão são eixos

incêndios

estratégicos. É nesse marco que situamos o

territorial

ecossistemas

e

recuperação

afetados

por

florestais na Amazônia Legal", apoiando

apoio às brigadas indígenas.

povos indígenas e comunidades tradicionais

Os povos indígenas sempre cuidaram dos

nos estados de Mato Grosso e Amazonas no

ecossistemas onde habitam. Suas formas de

enfrentamento e na prevenção de incêndios

manejo do solo, do fogo, das plantas e

florestais. Esta proposta inclui ações de

sementes vêm contribuindo historicamente

caráter emergencial em resposta à situação

para a conservação e enriquecimento da

calamitosa

e

biodiversidade na Amazônia. A sobrevivência

desmatamento na Amazônia Legal e também

da floresta está estreitamente vinculada à

trabalhos

sobrevivência

de

focos

de

calor

formativo-estruturantes

que

dos

povos

indígenas

e

contribuem com a prevenção de novas

comunidades tradicionais. Nesse sentido, o

ocorrências,

projeto busca fortalecer quatro povos -

recuperação

florestal

e

conservação da biodiversidade.

Manoki, Myky, Xavante de Marãiwatséde no

Depois de anos de organização e lutas, o

Mato Grosso, e Tenharim no Amazonas - que

movimento indígena no Brasil, junto com

cuidam de mais de 1.800 milhões de

uma diversidade de entidades parceiras,

hectares.

conseguiu que em 2012 fosse instituída a

O Programa de Brigadas Federais em Terras

Política Nacional de Gestão Territorial e

Indígenas surgiu em 2013, por meio de um

Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), um

Acordo

suporte legal para promover a gestão

Fundação Nacional do Índio (Funai) e o

ambiental dos territórios indígenas. A OPAN

Ibama, autarquia responsável pela seleção,

especializou-se

para

capacitação e contratação de brigadistas

facilitar a elaboração de Planos de Gestão

indígenas. Ao reunirem o conhecimento

Territorial e Ambiental em terras indígenas.

tradicional indígena com técnicas de Manejo

em

metodologias

de

Cooperação

Técnica

entre

Integrado do Fogo (MIF), e o uso de novas

Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional

tecnologias, as comunidades obtiveram mais

do Índio (Funai) e das equipes brigadistas

base para proteger e monitorar as terras em

para proteger os territórios.

que habitam. E, não raro, passaram a

Brigadas indígenas e conservação vão de

contribuir com os combates fora delas neste

mãos dadas, assim como o esforço de

contexto

milhares de grupos, entidades e cidadãos

de

pressões

climáticas

e

macroeconômicas.

esclarecidos. Mas tudo será insuficiente se os

Quem pensa que o trabalho das brigadas

responsáveis governamentais não tiverem

indígenas se limita ao combate de incêndios

capacidade de enxergar a imensa riqueza da

está

parte

sociobiodiversidade e transitarem a história

importante centra-se em ações de prevenção

olhando, obtusos, as ganâncias das “boiadas”.

muito

equivocado.

Uma

com as queimas prescritas e controladas, a
abertura de aceiros e limpeza de terrenos,
junto

com

a

recuperação

de

áreas

degradadas em alguns territórios. Este é o
caso

dos

Xavante,

que

melhoraram

a

estrutura de seu viveiro, na atualidade com

Lola Rebollar é doutora em Educação e
coordenadora do projeto 'Proteção
territorial e recuperação de ecossistemas
afetados por incêndios florestais na
Amazônia Legal', da OPAN .

mais de 18.000 mudas, para plantar em áreas
degradadas da Terra indígena.
Em 2020, por causa da pandemia e de novas
exigências do governo federal, a contratação
das brigadas sofreu atrasos. Normalmente,
esta contratação é realizada no início da
estiagem, entre os meses de abril e maio,
para implementar os cursos de formação de
novos brigadistas e realizar as atividades de
prevenção,

aproveitando

as

taxas

de

umidade, que ainda são altas, para ajudar no
controle dos fogos. A maior parte das
de julho, exigindo um esforço redobrado do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do
Instituto Chico Mendes de Conservação da

Jorge Torres

contratações se efetivaram apenas no mês

POR BEATRIZ DRAGUE RAMOS
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A

Exemplos do uso da internet como
instrumento de manifestação e debates
não

faltaram.

O

Acampamento

já

Terra

reconhecido
Livre

(ATL),

organizado pela Articulação dos Povos
Indígenas do Brasil (APIB), foi marcado

Antônio Miranda de Andrade Neto/OPAN

pelo mosaico de paisagens que cada
indígena trazia ao fundo de suas telas de
computadores e celulares, conectados nas
mais diferentes aldeias distribuídas pelo
país, assim como o festival Juruena Vivo,
organizado pela Rede Juruena Vivo.
O espaço de trocas de ideias pelas redes
também fez parte da vida de Typju Myky,
de 23 anos. O jovem vive na TI Menkü,

Reprodução Facebook Rede Juruena Vivo

localizada no município de Brasnorte,
região noroeste de MT. Em 2016, ele
conheceu virtualmente a Rede Juruena
Vivo e no ano seguinte passou a colaborar
ativamente com o grupo, registrando
imagens dos encontros. Nesse momento,
o uso das redes começou a ter um sentido
maior para Typju.
Ele conta que a troca de experiências o
deixou

cada

vez

mais

consciente,

sobretudo neste ano, em que participou
de

oficinas

de

comunicação

e

da

realização do festival Juruena Vivo online.

Henrique Santian/Rede Juruena Vivo

Henrique Santian/Rede Juruena Vivo

Essa realidade mudou com o avanço das
tecnologias. Germano Paumari, coordenador
financeiro da Associação Indígena do Povo das
Águas (AIPA), explica como a internet vem
"As

oficinas

importantes

virtuais
para

têm

nós,

sido

muito

auxiliando no enfrentamento à covid-19.

comunicadores

“Sentimos muita falta de ter acesso à internet

indígenas. Aprendemos sobre os meios de

quando

comunicação e essa troca de experiências nos

pacientes. Por radiofonia, a comunicação não

deixou cada vez mais ativos na luta pelos

funciona. Se não fosse a internet, o enfermeiro

nossos direitos. Hoje, temos dois pontos de

estaria sem notícias para saber qual dos

acesso de internet instalados, um no centro da

pacientes precisa ir para a cidade, ou qual já

aldeia e outro na ponta, com velocidade de 5

teve alta, por exemplo."

MB, ou seja, um sinal lento. É fundamental ter

A internet também é novidade nas aldeias do

acesso na aldeia, algumas pessoas que não

povo Kayabi de Mato Grosso. Antes, os

tinham internet agora conseguem falar com

indígenas utilizavam o sinal que abastecia as

suas famílias, que moram distantes. Agentes de

escolas da região. Com a pandemia e o

saúde e professores utilizam a internet para

aumento do tráfego de dados, a internet

encaminhar seus trabalhos da aldeia, sem

compartilhada não atendia mais, como relata

precisar sair para cidade.”

Dineva Kayabi, da aldeia Tatuí. “Moram 484

Localizadas no município de Tapauá, sul do

pessoas na aldeia. A internet é da escola e

Amazonas, as Terras Indígenas dos Paumari

durante

utilizavam o sistema de radiofonia e não tinham

comunicação. Foi por meio da OPAN que

nem mesmo telefone público em suas aldeias.

conseguimos a instalação da internet rural.”

há

a

necessidade

pandemia

de

nós

remoção

ficamos

de

sem
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O

comportamento da natureza denuncia a
série de ameaças que a negligência
administrativa e as más escolhas na adoção
de políticas públicas têm causado ao
ambiente. O Pantanal já registra recorde de
queimadas em 2020, com 21.115 ocorrências.
Este é o maior número da série histórica. Até
então, a máxima registrada foi em 2005,
quando foram contabilizados 12.486 focos de
fogo na região, de acordo com dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) divulgados no dia 1º de novembro.
José Parava, conselheiro fiscal da Federação
dos Povos e Organizações Indígenas de Mato
Grosso (Fepoimt), da regional Vale do
Guaporé, relata as dificuldades enfrentadas

em seu território. “Esse ano, a queimada foi
bem grave na nossa terra. Isso impactou
diretamente nossa vida, nossa cultura.
Quando o fogo entra, não tem caça, não tem
pesca e perdemos as plantas que utilizamos
para fazer remédio. Não está sendo fácil nos
adaptar diante dessa situação.”
Já no estado do Amazonas, houve aumento
de 25% de queimadas na floresta nos
primeiros 10 meses de 2020, em comparação
a 2019, segundo dados do INPE.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS JÁ AFETAM A VIDA DOS INDÍGENAS

Adriano Gambarini/OPAN

Adriano Gambarini/OPAN

Com isso, as mudanças climáticas
alteram as estações e, assim, os
povos nem sabem quando contar com
as chuvas para refazer suas roças,
situação que agrava o cenário de
insegurança alimentar, como explica
Wanen Kanamari, da aldeia Taquara
do município de Carauari, no estado
do Amazonas. “Dá pra sentir na pele,
havia meses que sabíamos que ia
chover e agora está totalmente
diferente, não chove mais naquele
mês. Isso nos faz mudar costumes,
como os rituais que sempre fazíamos.
Tem prejudicado a nossa imunidade,
a maioria dos povos está se
alimentando com produtos que não
são naturais, com alimentos da
cidade. É uma dor inexplicável”,
lamenta.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS JÁ AFETAM A VIDA DOS INDÍGENAS

A

Câmara

contribuia

incidência

de

com

a

representantes

indígenas e indigenistas nos espaços
de governança relacionados ao tema
de mudança do clima e de gestão
territorial e ambiental de terras
indígenas. O órgão também atuava
com propostas e assessoria técnica
aos

membros

identificação

do
e

comitê

na

sinergia

entre

políticas, programas e iniciativas.
Segundo

Toya

Manchineri,

coordenador de Área de Território e
Recursos Naturais da Coordenação
das Organizações Indígenas da Bacia
Agência Brasil

Amazônica

(Coica),

uma

das

principais pautas do movimento
indígena

continua

sendo

a

demarcação dos territórios. “Se o
Estado não respeita o direito ao
acesso à terra dos povos indígenas,
como discutir mudanças climáticas?
Outro

tema

importante

é

a

participação dos povos indígenas no
acesso direto aos fundos climáticos,
porque até o momento quem acessa
os recursos do clima são os Estados
Guilherme Ruffing/OPAN.

nacionais e subnacionais”.
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Falta

de estrutura e ausência de ações
antecipadas contra a covid-19. Esse é o cenário
dos Distritos Sanitários Especiais de Saúde
Indígena (DSEIs) revelado pelos dados
sistematizados a que a Operação Amazônia
Nativa (OPAN) teve acesso. Com o objetivo de
suprir lacunas relativas à transparência sobre a
situação da saúde indígena em Mato Grosso, a
OPAN analisou relatórios que reúnem
informações sobre a infraestrutura dos
equipamentos de saúde dos distritos.

Adriano Machado / Reuters

Marcelo Okimoto/OPAN

As informações mostram, por exemplo,
que mais de 80% das Unidades Básicas de
Saúde Indígena (UBSI) do DSEI Cuiabá
estão
em
situação
crítica,
que
profissionais lidam com invasões de
morcegos, baratas e roedores dentro de
estabelecimentos de saúde e que cada
Casa de Apoio à Saúde Indígena (Casai)
Xavante atende em média 10.900
indígenas, essa é a maior quantidade de
pessoas atendidas por uma Casai em MT.
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Na segunda quinzena de junho,
a taxa de letalidade do povo
Xavante chegou a 12,4%,
enquanto na população não
indígena foi de 3,89%.

Dos 49 veículos destinados ao
atendimento de emergência no
DSEI Xingu, apenas 10 estão
em condições de uso.

Das 187 aldeias do DSEI
Vilhena, 119 não possuem
sistema simplificado de
abastecimento de água (SSAA).

Dados da população Xavante
com 60 anos ou mais revelam
que há 1.886 indígenas
diabéticos. Logo, fazem parte
do grupo de risco da covid-19.

O Plano Distrital de Saúde
Indígena aponta que todas as
unidades necessitam de
reformas, principalmente no
telhado e rede elétrica. O
agravante é que algumas têm
incidência de invasão de
morcegos, baratas e roedores.
A presença dos animais
compromete a ideal assepsia do
ambiente.

Dados do DSEI Xavante
apontam que apenas 2 casais
atendem cerca de 21 mil
pessoas, o equivalente a 10.900
indígenas por casa de apoio.

Fonte: Registro de dados oficiais dos DSEIs tabulado pela OPAN

Alguns Opanistas que estão nas fotos: Darci Secchi; Nancy Marconato,
enfermeira, trabalhou com os Paresi; Antônio Brand, secretário-executivo
do Cimi e ex-coordenador da OPAN; Silvia Bonotto, que trabalhou com os
Kayabi, Paresi, Karajá; Maria de Lourdes Teixeira, a Lurdinha, que
trabalhou com os Nambikwara, Erino Zagonel e Armando, trabalharam no
internato de Utiariti e Sagarana(RO); Zulmira Petry, trabalhou com os
agricultores em Novo Horizonte do Norte (MT); e Marcos Bergamini, que
foi muito importante para a organização das equipes locais em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul.

Participaram do curso de
formação 30 pessoas, mas
apenas
13
foram
selecionadas para trabalhar
com indígenas do norte do
país. Eles vieram dos
estados do Rio de Janeiro,
Sergipe, Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul.

Também em 1971, a OPAN transferiu sua sede
para Porto Alegre, na avenida Alberto Bins.
Quando foi criada, em 1969, a então Operação
Anchieta tinha como endereço a cidade de Rio
Negrinho, em Santa Catarina. À época, a nova
direção da instituição foi eleita. Egydio Schwade
foi escolhido coordenador técnico e Antonio
Brand o coordenador geral.
Os 13 voluntários selecionados pela OPAN foram
para Rondônia e Mato Grosso. Nos estados de
destino,
eles
ainda
receberam
formação
suplementar em Antropologia e sobre a realidade
sócio-econômica das regiões.
Na década de 1970, Rondônia passava pelo ciclo
de colonização agropecuária. As atividades
econômicas incentivadas pelo governo federal
trouxeram grandes ameaças às populações
indígenas.
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Há quase 50 anos, ainda
com o nome de Operação
Anchieta, a OPAN deu
início ao seu 2º curso de
treinamento, em Lajeado
(RS). Esse, na prática, é
considerado o primeiro, pois
foi o mais organizado desde
o início da instituição.

Na foto, Ivo Schroeder, então coordenador da
Opan, na 2ª assembleia Parintintin. Este povo
integra o conjunto de pequenos grupos que se
autodesignam Kagwahiva. Entre as singularidades
dos Kagwahiva, em relação aos outros TupiGuarani, destaca-se a organização social em
metades exogâmicas com nomes de pássaros.
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