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PURUBORÁ
Como o povo tenta
reconstruir  a  v ida em
novas terras e a inda
sonha com o passado
de fartura e
fel ic idade.  Para
resgatar a memória ,
e les enfeitam seus
quintais ,  enquanto
lutam pelo processo
de demarcação.    15

O povo reuniu os saberes tradic ionais  ao protocolos de
saúde e,  ass im,  segue na pandemia sem registros de
mortes ou casos graves da doença.  PÁGINA 17

ASSOCIAÇÕES
INDÍGENAS
O coletivo tem
ganhado uma
importância cada
vez mais  estratégica,
no sentido de
proporcionar real
inclusão dos povos
nos espaços de
decisão.       26

NESTANESTA
EDIÇÃOEDIÇÃO
Você vai  ler :

A exploração das águas para f ins industr ia is ,  o uso
descontrolado de agrotóxicos e os grandes
empreendimentos hidrelétr icos têm ameaçado a vida de
rios e com eles a sobrevivência de comunidades que
necessitam do recurso natural  para a a l imentação e para
os r i tuais  tradic ionais .  PÁGINA 29



Ângela Amanakwa Kaxuyana fala sobre a consol idação e
os desaf ios de uma l iderança indígena feminina.  A
indígena do povo Kahyana,  membro da coordenação
executiva da Coiab,  discute a importância da
part ic ipação direta na pol í t ica e a consol idação da
educação indígena como um remédio ef icaz contra os
preconceitos.  Ângela aponta,  a inda,  como os
consumidores podem ajudar a esvaziar  o mercado
predatório de carne,  madeira e soja .         PÁGINA 4  

A votação do Projeto de Lei  490 de 2007 confirmou
que a atual  legis latura tem uma sól ida maior ia de
parlamentares envolvidos com uma agenda anti-
indígena.  A CCJ aprovou o PL 490,  no dia 23 de junho,
por 40 votos contra 21.  A proposta deturpa a
demarcação de terras e est imula a instalação de
empreendimentos nesses terr itór ios.        PÁGINA 12 

VACINAÇÃOVACINAÇÃO
XAVANTEXAVANTE
Os Xavante foram
um dos povos mais
afetados pela covid-
19.  Foram muitas
mortes e muitas
pessoas sofrendo
com a doença.
Agora,  e les tentam
se recuperar e
contam com a vacina
para isso.      23

XIRE DA OPANXIRE DA OPAN

Conheça um pouco
dos 52 anos de
trajetór ia da OPAN
por meio do álbum
de fotograf ias que
registra a parcer ia
dos membros da
organização com
diferentes povos
do país .      41

INFLUENCIADORESINFLUENCIADORES
INDÍGENASINDÍGENAS
Jovens indígenas e
art istas ocupam as
telas e ut i l izam o
espaço das redes
sociais  para fa lar  de
suas culturas e
contr ibuir  para a
redução do
preconceito.     43



O importante é ter saúde. Tão exata quanto

desgastada, essa frase voltou às rodas de

conversas com a pandemia da covid-19.

Ninguém questiona: a saúde é condição para

uma existência plena. 

Mas o que é exatamente saúde? Seria a

ausência de doença? Para os povos indígenas,

a disponibilidade do corpo físico compõe um

elemento do bem viver. 

Esse conceito tradicional relaciona-se

fortemente com a abundância de alimentos,

com a oportunidade de participar e contribuir

com as festas que celebram a vida e os

costumes, com a chance de aproveitar o tempo

junto à comunidade. É saber conviver com a

natureza, honrar a terra e seus recursos, os rios

e seus moradores, as existências palpáveis e as

não palpáveis. E quando houver  diálogo, com

bons  pensamentos  entre todos os

promotores da qualidade de vida  de uma

comunidade,  teremos as bases para a saúde

do corpo e do espírito.
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Ela nasceu na Terra Indígena Parque do
Tumucumaque, no norte do Pará, e hoje é
coordenadora tesoureira da 
 Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira
(COIAB). 
Em entrevista à Revista Amazônia
Nativa, Ângela aponta o rumo para que o
Brasil construa uma sólida política de
Estado em prol dos povos tradicionais.
"Os indígenas precisam estar nos 
 espaços de tomada de decisão e na
construção das políticas.  Se só os
brancos pensarem, não vai funcionar. 
 Precisamos ocupar espaços para pensar
como nós e para nós. Não funciona
quando outros pensam a política
indígena, isso sempre existiu. O olhar de
fora nunca funcionou."
CONFIRA A ENTREVISTA:

No Congresso, na vida partidária, nas
organizações da sociedade civil, nas redes
sociais e nas aldeias. A representação das
mulheres indígenas em postos-chave tem
significado um duplo salto na luta pela
redução do preconceito contra os povos e na
defesa pela garantia dos direitos das
populações tradicionais. Ângela Amanakwa
Kaxuyana é hoje uma das lideranças que
mais inspiram as novas gerações para a
importância do papel da mulher na condução
desse caminho por uma sociedade igualitária.

Arquivo pessoal

JOSIE JERONIMO



FALTAVA MATERIAL, FALTAVAFALTAVA MATERIAL, FALTAVA
PROFESSOR, ERA TUDO MUITOPROFESSOR, ERA TUDO MUITO

IMPROVISADO E ISSO MEIMPROVISADO E ISSO ME
REVOLTAVA.REVOLTAVA.    ACHO QUE É UMACHO QUE É UM
ESTALO, VOCÊ SE DÁ CONTAESTALO, VOCÊ SE DÁ CONTA

QUE SEMPRE TEVE ESSE PAPELQUE SEMPRE TEVE ESSE PAPEL
DE SER A VOZ DE QUEM ESTÁDE SER A VOZ DE QUEM ESTÁ

INCOMODADO.INCOMODADO.  

começa a se posicionar nos problemas da sua
aldeia, da sua escola. Eu nasci na Terra
Indígena Parque do Tumucumaque, no
extremo norte do Pará , e lá até hoje não tem
uma escola avançada, tem só até a terceira
série do ensino fundamental. Eu estudei
nessa escola e sempre tive essa inquietação:
gente, vamos avançar! 
Faltava material, faltava professor, era tudo
muito improvisado e isso me revoltava, mexia
comigo, então eu, de certa forma, sempre
liderava, conversava com colegas,
questionava professor. Eu acho que é um
estalo, você se dá conta que sempre teve
esse papel de não se incomodar e ser a voz
de quem está incomodado. A gente não
falava português lá, eu aprendi a falar
português bem depois, já quase adulta. As
coisas que me incomodavam me
despertaram. Isso foi crescendo, foi se
ampliando. As coisas que incomodam não são
apenas as questões da escola, da saúde na
sua aldeia. São coisas muito maiores,  a

Como você descobriu sua importância como
liderança feminina indígena?

Por incrível que pareça, eu tinha uma certa
resistência de falar nesse lugar de mulher, no
lugar desse posicionamento do feminismo.
Eu demorei muito a entender que eu
ocupava esse espaço. A gente cria uma
resistência do que o feminismo é, totalmente
diferente do que você faz no dia a dia
enquanto uma afirmação de mulher. Essa é
uma das primeiras perguntas que as pessoas
fazem, quando é que você descobriu, como é
que você se deu conta de que estava nesse
espaço. E eu falo que na verdade eu não
descobri. A gente se dá conta desse
movimento de afirmação de espaço
enquanto mulher quando você nasce. 
A partir do momento que você nasce menina,
você sempre tem que ter um retorno bem
diferenciado em relação aos homens, em
relação aos outros líderes. E você se dá conta
que tem esse papel a partir de quando você
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exemplo a falta de existência de uma
estrutura, de uma política. As pessoas
se deram conta e viram que eu fazia
diferença quando eu entrei no
movimento de luta para a retomada do
território do meu povo, do Kaxuyana-
Tunayana. É um processo super longo
que tem uma história muito violenta
com o meu povo, com a minha família.
Foi nessa oportunidade que eu saí do
movimento local, do dia a dia, para fora.
Isso ocorreu no fim de 1990, mas nos
anos 2000, mais precisamente 2003, a
gente externa esse movimento de
reivindicar nosso direito territorial. Foi
assim meu início no movimento
indígena, e estou aqui nesse espaço
para poder externar essa voz, sem
medo, com coragem e sem travar. Digo
isso, pois durante o processo as pessoas
e as coisas geralmente são feitas para te
travar, para te retrair, para te fazer

acreditar que você está no espaço
errado. E eu nunca acreditei que eu
estou no espaço errado. Isso fez a
diferença da minha pessoa, por exemplo,
para minhas irmãs. Elas estão na aldeia,
têm um outro movimento de luta, mas
não como esse que eu tenho para fora.

Existem muitos não indígenas ocupando
espaços de representação indígena.
Como mudar esse cenário?

Existem duas coisas que as pessoas não
dão conta de enxergar: educação
indígena não é sinônimo de de educação
escolar indígena. Há uma resistência dos
profissionais da educação em
compreender e aceitar essa educação
indígena. Vários líderes, vários
professores indígenas têm o papel de
construção dessa política, para que o
Estado possa de fato respeitar essa

Foto: Adriano Gambarini



Todo mundo tem que parecer igual aos brancos.
A sociedade ideal são os karawa, não índígenas
brancos. Quem não seguir o padrão não é
considerado parte dessa sociedade. E tudo que
é diferene incomoda e é colocado como inferior.
E isso reflete totalmente na violência da
educação escolar imposta nas aldeias. Mesmo
que existam pessoas com capacidade para
construir uma política de educação diferenciada.
Temos o super renomado Gersem Baniwa e a
professora Chiquinha Paresi, que são as
referências que estão discutindo esses modelos.
A educação escolar que os Paresi usam em
Mato Grosso não necessariamente serve para o
meu povo, no Pará. Existe uma política, mas na
prática ela não é seguida. É sempre o modelo
escolar do branco, com histórias totalmente
distorcidas e tudo em língua estrangeira.  Você
é obrigado a ler e escrever em uma língua que
não é sua. A educação indígena deveria ser, de
fato,  diferenciada, específica para cada povo.

diversidade, que possa levar em consideração
essa diversidade de cada povo para a
construção de uma educação escolar dentro das
aldeias. Mas, na prática, ela não é executada.
Tem uma forçação de barra de que o modelo de
educação escolar indígena dos não indígenas é o
ideal, é o melhor, é o que deve ser seguido e
estruturado. E há uma resistência muito grande,
não só por parte do Estado, mas pelos
profissionais indígenas, de reconhecer que a
educação indígena tem uma outra pegada.
Inclusive, os professores enfrentam muita
dificuldade para que sua grade curricular seja de
fato respeitada, enquanto aquela população.
Não há esse entendimento, não há essa
sensibilidade. A sociedade não indígena força
que sua forma de organização, sua forma de
educação, sua forma de decidir é melhor para
todo o mundo. É não respeitar a diversidade, é
não aceitar. A sociedade brasileira tem uma
resistência de aceitar a as diferenças, a
diversidade no país.

"TUDO QUE É DIFERENTE INCOMODA E É"TUDO QUE É DIFERENTE INCOMODA E É
COLOCADO COMO INFERIOR."COLOCADO COMO INFERIOR."

Foto: Adriano Gambarini



Qual é a narrativa preconceituosa que
mais ofende você?

Primeiro é que não existe “índio”, existem
povos. A sociedade precisa desconstruir
isso, entender que é uma diversidade de
povos. O segundo passo é aceitar essa
diversidade, e o terceiro é respeitar. Mas
não há esse mínimo entendimento. Você
nunca defende aquilo que não conhece. A
sociedade, de forma geral, desconhece
totalmente essa diversidade de povos.
Tem essa negação. Essa é a descontrução
que a sociedade brasileira precisa.
Seguindo isso, para internalizar sobre a
existência e a cultura desses povos, é
preciso difundir o conhecimento de que
eles fazem parte da existência dessa
sociedade. Inclusive, a manutenção da
própria vida depende muito do que esses
povos têm desenvolvido na proteção dos
territórios, para o equilíbrio do clima. 

A sociedade tem uma visão desassociada
sobre a existência desses povos, a
importância que eles têm para a
sobrevivência coletiva, para que todos
possam continuar respirando um ar limpo,
para que todos possam sobreviver. A
sociedade precisa fazer esse trabalho, não
tem outra forma a não ser por meio da
educação. As escolas precisam receber
um livro didático sem que a abordagem
seja: os índios e Pedro Álvares Cabral.
Precisa receber o livro falando quem é o
povo Paresi, quem é o povo Umutina,
quem é o povo Xavante, em quais
territórios vivem, qual a importância de
manter esses territórios. As narrativas
inventadas precisam ser corrigidas.
Temos outras formas de conhecer a
história do nosso país. Não existe índio,
existem povos. O Brasil precisa aprender
a respeitar isso.

Foto: Diogo Campos/Funai
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Muitas vezes, as pessoas não sabem o quanto
os produtos causam de perdas, de violência.
A gente costuma dizer que a soja e o milho
são regados de sangue indígena. Como
ativista indígena, falo dos povos, mas todos
que vivem no campo sofrem com isso.
Teríamos uma resposta significativa se a
sociedade tivesse esse posicionamento. Seria
uma reviravolta, obrigaria esses
empreendimentos ruralistas a repensarem a
forma de produção. A sociedade é muito
responsável, só os consumidores poderão
frear isso. Eles produzem e matam para
atender a demanda irrefletida das pessoas.

Como você vê a aproximação de algumas
lideranças indígenas de ruralistas e
movimentos religiosos?

Não é uma dinâmica saudável. Esses grupos
são muito oportunistas, violentos,
fundamentalistas, racistas e criminosos. Eles
se aproveitam de uma situação de
vulnerabilidade de certos grupos, de certos
territórios para pregar o ódio, para pregar
entendimentos de religiões totalmente
nocivas que excluem e desrespeitam a
existência daquele povo. Assim como o
avanço do agronegócio, é um oportunismo de
quem tem interesse de explorar os territórios
de forma nociva, de forma irresponsável. E
eles trazem o discurso que esse modelo de
economia é a salvação para a demanda que a
sociedade apresenta. Isso vem da ausência de
discussões sobre políticas públicas e
alternativas econômicas nos territórios
indígenas. Não necessariamente é esse
modelo que os povos querem, esse modelo
de expansão do agronegócio. Nem todos os
povos indígenas querem e estão dispostos a
aderir a esse modelo, e isso é usado em um
momento tão frágil na vida das populações,
para poder plantar como uma única saída. 

Na sua opinião, o consumo inconsciente
fomenta a ação dos criminosos que destroem
a natureza e exploram terras indígenas?

A questão não é deixar de consumir, mas o
consumidor precisa exigir a procedência do
que consome. Esse é o 'xis' da questão, porque
a economia gira em torno da sua demanda. Se
eu consumo carne, por exemplo, e nem ligo se
ela vem de um território conflituoso, eu não
quero nem saber se o milho que alimenta os
animais está vindo de um território onde
mataram um Guarani. A sociedade fecha os
olhos para a responsabilidade sobre aquilo que
consome. Nossa discussão não é no sentido de
debater se você precisa deixar de consumir
carne, deixar de consumir soja, é de ter
consciência de que a forma que você está
consumindo está matando as pessoas. Quando
você alimenta a existência dessa economia,
você está contribuindo para que essa
economia interrompa o direito de viver de
algumas pessoas, interromper o direito de elas
terem o território, terem sua vida. Nós temos o
poder, enquanto consumidor, de exigir: por
exemplo, queremos uma rastreabilidade sobre
esses produtos. Se eu sei que ele vem de áreas
de invasões, áreas de conflito, eu tenho o
dever de dizer 'não' para esse produto. E assim
forçar que essa economia passe a respeitar.
Ninguém tem que passar por cima da vida das
pessoas para atender uma demanda cega. Nós
precisamos ter uma responsabilidade e exigir.
Não podemos exigir que essa economia nos
entregue os produtos sujos de sangue. Além
disso, a pressão econômica, muitas vezes a
expansão do agronegócio, não é para atender
a demanda interna. As pessoas têm um falso
entendimento que a expansão agrícola é para
manter a economia. No fim de tudo, essa
expansão é para atender os ricos do mundo.  A
maior parte dessa produção não atende
apenas o Brasil. 



Outro ponto é que nunca houve um
interesse em massa da população, é
exatamente aquilo: pegar um modelo
agressivo, destruidor e apontar como
única verdade. Nós temos outros
conceitos de desenvolvimento, de
geração de renda. A falta de políticas
públicas que garantam a valorização e a
valoração dos produtos da cadeia da
biodiversidade tem impacto nisso.
Existem muitas possibilidades de
desenvolvimento dos territórios por meio
do extrativismo, da valorização dos
artesanatos, dos conhecimentos, dos
ensinamentos, e isso nunca foi uma
pauta prioritária do Estado. Então, as
pessoas acabam sendo iludidas, aliciadas
a praticar o modelo econômico que não é
ideal, que não é o que esse povo, essa
população sempre teve como horizonte
de desenvolvimento. Alguns territórios
acabam aderindo, não de forma unânime,
a partir dessa adesão se espalha que os
indígenas querem esse modelo, o que é
uma inverdade. Infelizmente, esse
discurso é usado de forma oportunista
contra os povos indígenas.

Existem muitas possibilidades de
desenvolvimento dos territórios

por meio do extrativismo, da
valorização dos artesanatos, dos

conhecimentos, dos
ensinamentos, e isso nunca foi

uma pauta prioritária do Estado.
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O que é necessário para que os direitos
dos povos indígenas sejam definitivos?

É possível sonhar com uma política de
Estado para os povos a partir de uma
participação efetiva dos  indígenas. Os
povos precisam ocupar esses espaços de
construção, de tomada de decisão e
orientação na construção dessa política.
Não basta sonhar que é possível. Se essa
política for pensada pelos brancos, não
vai funcionar. Quem tem que pensar
somos nós. A construção dessa política
tem que ser falada por nós. É possível
que dentro do Estado os espaços sejam
ocupados por povos indígenas. Nós
devemos atuar na construção das
políticas que abordem a inserção e a vida
dos povos. Se for dessa forma, funciona.
Nós já demos uma partida com a
presença da Joenia Wapichana como
deputada federal. Precisamos de mais
'joenias' dentro do Congresso.
Precisamos de mais indígenas como
prefeitos, como governadores e, porque
não, como presidente, como foi a Sônia
Guajajara a ser a primeira mulher
indígena a se candidatar como vice-
presidente. É isso que vai mudar.
Precisamos ocupar espaços para pensar,
como nós e para nós. Outros pensando
não vai funcionar, isso sempre existiu.
Essa política do olhar de fora nunca
funcionou. Em algumas vezes, elas foram
nocivas para nossos territórios. Muitos
que tentaram se posicionar foram mortos
na Ditadura Militar. Enfim, a história do
país é muito suja, foi construída em cima
do nosso sangue. Não só nossos, mas de
outros povos.

W W W . A M A Z O N I A N A T I V A . O R G . B R P Á G I N A  1 1
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Sem qualquer participação das populações
indígenas, deputados alinhados ao governo
federal conseguiram emplacar na pauta da
Câmara e aprovar na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) o texto-base do
Projeto de Lei 490/2007. De natureza
inconstitucional, a proposta prevê a alteração
da política de demarcação de Terras
Indígenas (TIs), além de estimular a
exploração predatória dos recursos naturais
desses territórios. 
A votação do projeto confirmou que a atual
legislatura tem uma sólida maioria de
parlamentares envolvidos com uma agenda
anti-indígena. A CCJ aprovou o PL 490, no
dia 23 de junho, por 40 votos contra 21.
O texto estipula que a responsabilidade pela
demarcação de TIs seja transferida do poder
Executivo – atualmente feita por equipes
técnicas da Fundação Nacional do Índio
(Funai) – para o Legislativo, ficando sujeita
aos interesses de ruralistas e de outros
setores empresariais.

PL 490PL 490

A  p r o p o s t a  d e t u r p a  a  d e m a r c a ç ã o  d e  t e r r a s  e  e s t i m u l a  a
i n s t a l a ç ã o  d e  e m p r e e n d i m e n t o s  n e s s e s  t e r r i t ó r i o s .

UM FORTE ATAQUE CONTRAUM FORTE ATAQUE CONTRA
OS DIREITOS INDÍGENASOS DIREITOS INDÍGENAS

POR HELSON FRANÇA



A proposta libera atividades como mineração,
implantação de hidrelétricas, estradas e
empreendimentos agropecuários em TIs sem a
consulta prévia às comunidades afetadas, o que
contraria a Constituição Federal. O artigo 231 da
Constituição determina que atividades que
envolvam o aproveitamento das riquezas
naturais em áreas indígenas só podem ser
autorizadas mediante lei complementar, que
garanta a participação dos povos nas discussões.
O PL também desrespeita a Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT),
ratificada no Brasil desde 2004. O acordo
refere-se aos direitos dos povos originários e
garante aos indígenas o direito à consulta livre,
prévia e informada, sobre questões que
interfiram diretamente na vida de suas
comunidades
De autoria original do ruralista e deputado
federal (falecido) Homero Pereira, de Mato
Grosso, o PL ainda autoriza que o processo de
demarcação possa ser contestado em qualquer

fase e estabelece um marco temporal – que
reconhece o direito à terra apenas aos povos
que comprovem ocupação da área na data
da promulgação da Constituição Federal, em
5 de outubro de 1988, excluindo, por
exemplo, aqueles expulsos de sua terra na
Ditadura Militar 
Essa medida coloca em risco no país, pelo
menos, 66 territórios e 70 mil pessoas. Em
Mato Grosso, 13 terras indígenas, que
somam mais de 327 mil hectares, podem ser
diretamente comprometidas.
Durante a sessão, a deputada Joenia
Wapichana (Rede-RR) teve as falas
constantemente interrompidas. Primeira
liderança indígena do Brasil a ser eleita
deputada federal, Wapichana, contudo,
manteve o decoro e chamou a atenção
para a inconstitucionalidade do PL, que
desfigura garantias fundamentais das
populações nativas.



Única representante dos povos
originários presente na votação,
Wapichana observou que o atual
governo promove uma agenda anti-
indígena, que remete aos tempos em
que as populações indígenas eram alvo
de genocídio por parte dos
colonizadores. “Todos os dias temos de
reafirmar nossos direitos
constitucionais. Há 521 anos estamos
resistindo e vamos continuar na luta.
Continuaremos mobilizados e
buscaremos as providências judiciais
para barrar esse projeto absurdo.”
Indígenas de todo o Brasil realizam
protestos pacíficos contra o PL
490/2007. Em Brasília, povos de várias
partes do país encontram-se reunidos
há mais de duas semanas, em constante
vigília. Durante o período, os grupos
realizaram atos contra as pautas que
tramitam no Congresso e que afetam os

seus direitos, como o PL 490/2007. 
Apesar de toda a movimentação, em
nenhum momento lideranças indígenas
ou representantes foram chamados a
participar das discussões. Pelo
contrário. Nos dias 18 e 22 de junho, os
indígenas foram reprimidos
violentamente pelas forças policiais da
capital federal. Três tiveram de ser
hospitalizados, entre eles uma idosa da
etnia Guarani Kaiowá, de Mato Grosso
do Sul, que desmaiou após ser atingida
por estilhaços de uma bomba de efeito
moral. Ela precisou ser atendida ainda
no local pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência.
Outras 10 pessoas, durante a violência
policial ocorrida também no dia 22 de
junho, passaram mal, em razão da
exposição ao gás lacrimogêneo e sprays
de pimenta utilizados pelos policiais.

PL 490: UM FORTE ATAQUE CONTRA OS DIREITOS INDÍGENAS

Foto: Ya Gavião



OS PURUBORÁ OS PURUBORÁ E A BUSCAE A BUSCA
SENTIMENTAL PELAS ORIGENSSENTIMENTAL PELAS ORIGENS

O povo que enfeita sua terra com plantas para relembrar o passado de fartura, alegria e paz

TARSILA MENEZES

Os Puruborá são um grupo Tupi que vive no leste
do estado de Rondônia, e assim como outros povos
indígenas da região e do país, sofreu o esbulho do
território que antes habitavam. Hoje, grande parte
da população vive na aldeia Aperoí, terra comprada
pela falecida matriarca Dona Emília e seu esposo. 
Em sua trajetória, Dona Emília levou consigo várias
espécies de plantas, sendo grande parte retiradas
do seu território de origem, a Cigana. A vitalidade
das plantas em Aperoí é pulsante: elas criam um
estado de animação, entusiasmo, nostalgia,
memória, esperança, beleza e rede de trocas nos
terreiros da aldeia. As plantas reconfiguram assim
o passado no espaço atual e são imprescindíveis na
construção da memória do grupo.
As castanheiras fazem parte da construção coletiva
dessa memória. Sempre que gerações mais velhas

e anciãos avistam uma castanheira,
costumam relembrar de alguma história
ou acontecimentos do passado, mais
especificamente dos tempos da Cigana.
As narrativas revelam um passado de
fartura, alegria e relativa paz, vinculado
ao território tradicional.
Apesar de os Puruborá não terem mais a
fartura do alimento em sua dieta,
atualmente há várias castanheiras em
fase de crescimento na aldeia, assim
como mudas de patauá e açaí - escassos
nas redondezas. Enormes castanhais
foram explorados antigamente nos altos
cursos dos rios Manuel Correia e Cabixi;
as terras dessa região foram adquiridas
por fazendeiros e suas florestas foram
derrubadas para a formação de pasto e
propriedades particulares.

Foto: Tarsila Menezes



Os Puruborá viram, com muita tristeza, os

grandes castanhais, de que tanto dependiam e

tanto apreciavam, desaparecerem. Muitas

castanheiras foram queimadas ou derrubadas

para a venda (mesmo que isso esteja proibido por

lei - desde 1965).

As castanheiras estabelecem um elo entre

passado e presente nas gerações Puruborá, pois

estão metaforicamente ligadas aos ciclos de vida

– antes e depois da Cigana. 

As pessoas se orgulham de, no passado, os

castanhais serem a base da alimentação e

referencia espacial do povo. 

Muitas iguarias eram feitas misturadas à

castanha: doce de mamão; doce e suco de

cupuaçu; pamonha; doce de macaxeira; paçoca de

pilão. Utilizava-se o leite da castanha nas carnes

de caça, como porco do mato, tatu, arara, macaco,

anta, e peixes. O leite da castanha também era

tomado puro, ou misturado com farinha de

mandioca. Seu óleo era preparado com as

castanhas verdes ou secas, sendo muito utilizado

para o cozimento e fritura dos alimentos. 

Cigana, para os Puruborá, é sinônimo de tempos bons.
As pessoas que habitam a aldeia Aperoí fazem dela, na
medida do possível, um espelho do território
tradicional, pois a existência das variadas espécies de
plantas quer ser uma reconfiguração das plantas que
havia na Cigana. 
As plantas são colhidas, plantadas, cuidadas e trocadas
com a forte intenção de fazer emergir, ali, as coisas
como eram no tempo da Cigana!
Portanto, em um primeiro momento houve a dispersão
dos Puruborá de seu território tradicional – a região da
Cigana –, mas, assim como as plantas, os Puruborá
resistiram e se reorganizaram na aldeia Aperoí, e hoje
lutam pela homologação da terra indígena,
deslumbrando um futuro repleto de novas espécies de
plantas, sobretudo, de castanheiras. 

Nosso sonho é ver vários castanhais
por essa terra e quando ela for
demarcada, vamos reflorestar essas
áreas de pasto com muitas mudas.

Também era usado para fins medicinais:

passavam o óleo na cabeça e no meio da

espinha, com a intenção de abaixar a febre.

“Nosso sonho é ver vários castanhais por

essa terra e quando ela for demarcada,

vamos reflorestar essas áreas de pasto com

muitas mudas. Vamos ver várias plantas e

alimentos crescendo, e a gente podendo

colher, como era antes!”, exclamou a cacique

Hozana. A busca incessante por variadas

plantas faz com que o passado permaneça

vivo. As plantas de cada terreiro são um

pedacinho da Cigana; são lembranças de um

passado de fartura, bem como da

abundância de caça e pesca. 

TARSILA MENEZES É ANTROPÓLOGA
E  INDIGENISTA DA OPAN.

Foto: Ana Vilacy Galucio
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Em diálogo com a ancestralidade e a ciência, o povo aliou saberes
tradicionais ao cumprimento dos protocolos sanitários para seguir sem

casos graves e óbitos durante a pandemia de covid-19.

A  S A Ú D E  D O S  E N A W E N E  N A W E

Na medida em que a covid-19 avançava pelo Brasil e se
aproximava de áreas consideradas remotas, a
vulnerabilidade dos povos tradicionais que vivem com
pouca ou nenhuma estrutura médica formal preocupava.
E, de fato, muitos povos sofreram com o surto da doença
desconhecida. A força e o poder de reação de um
determinado grupo populacional, no entanto, chamou a
atenção dos epidemiologistas e equipes de saúde.
Os Enawene Nawe, povo que vive na região Amazônica
de Mato Grosso, buscaram refúgio em seus métodos
tradicionais de cura e proteção à saúde, sem deixar,
porém, de dialogar com a medicina convencional e de
seguir todas as recomendações sanitárias dos órgãos
governamentais.

HELSON FRANÇA Os Enawene Nawe falam
uma língua da família Aruák

e vivem em uma única
grande aldeia próxima ao rio

Iquê, afluente do Juruena,
no noroeste de Mato Grosso.
A cada ano iniciam um longo

ritual destinado aos seres
subterrâneos e celestes
iakayreti e enore nawe,

respectivamente. Durante
este período os Enawene
Nawe cantam, dançam e

lhes oferecem comida, numa
complexa troca de sal, mel e

alimentos, sobretudo 
peixe e mandioca.

Foto: Cimi
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Desde a primeira metade de 2020, a exceção aberta pelos Enawene Nawe para visitação
às suas aldeias diz respeito à presença das equipes de saúde do DSEI  Cuiabá. 
Em um cenário que já se vislumbrava a disponibilidade de vacinas contra a covid-19 aos
povos nativos, durante as visitas os profissionais também reforçavam sobre a importância
da imunização convencional e ajudavam a combater desinformações, muito dispersadas
por aplicativos de bate-papo populares entre boa parte dos indígenas.

 Jana Pessôa/Setasc-MT

Foto: Holikiari Enawene



A sabedoria Enawene Nawe trouxe resultado. Após mais de um ano
de pandemia, eles seguem sem casos graves e óbitos em decorrência
da covid-19. “Um conhecimento não invalida o outro. Ambos podem
caminhar juntos”, resumiu Kawali, professor que ensina a língua
nativa, denominada Aruak, a jovens e crianças da etnia. 
Ele é um dos indígenas do povo que passou incólume à pandemia.
Agora, com a vacinação, o povo está ainda mais tranquilo. Todos os
adultos já receberam a segunda dose da vacina.

w w w . a m a z o n i a n a t i v a . o r g . b r

PREVENÇÃO

Primeiramente, decidiram
fazer um isolamento rigoroso.
Idas à cidade passaram a ser
proibidas, salvo raras
exceções, como
deslocamentos necessários
para comprar suprimentos.
Visitas de indigenistas da
Operação Amazônia Nativa
(OPAN) e de equipes de saúde
do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) Cuiabá à aldeia
endossaram a importância do
isolamento para a redução do
impacto da doença.

Um conhecimento
não invalida o outro.

Ambos podem
caminhar juntos.

A parceria entre OPAN, DSEIs
e de instituições como a
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e o Instituto
Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso
(IFMT) também possibilitou o
fornecimento de máscaras,
luvas e álcool em gel aos
indígenas e apoio dos
profissionais de saúde por
meio da criação de uma rede
de assistência psicológica.
A segunda medida, segundo
Kawali, configurou-se no
tratamento preventivo
baseado no conhecimento
ancestral, do universo das
plantas à espiritualidade –
traço marcante da etnia. Esse
conhecimento, ao longo dos
anos, tem sido transmitido
geração a geração, de pais
para filhos. 

Fiona Watson/Survival

Foto: Kamikia Kisedjê

Kawali conta que, logo ao tomarem ciência da real ameaça que o
Sars-Cov-2 representava, os indígenas de sua aldeia, localizada
próxima ao município de Comodoro (região Noroeste de Mato
Grosso), se organizaram e passaram a adotar medidas preventivas.



Entraram em cena, então, detalha Kawali, os
baraytare, especialistas no uso de plantas
medicinais; sotayretis, médicos da alma;
além dos hoenaytare, indivíduo (homem ou
mulher) detentor de palavras e textos de
poder que, conforme a sabedoria dos
Enawene Nawe, ao serem expressadas pelo
gesto de sopro têm a capacidade de agir
imunologicamente contra a investida de
determinadas entidades sobrenaturais e
agentes causadores de doenças e mortes.
O processo de prevenção contra a covid-19
se estendeu por todo o povo, do mais
ancião ao mais jovem, destaca Kawali, de
modo tranquilo.
Enquanto o processo de prevenção e
proteção se desenrolava, os Enawene Nawe
mantiveram a rotina, com a alimentação à
base de vegetais, peixe e aves. “Não
passamos necessidade. Apenas nos
resguardamos e seguimos com a nossa
vida”, observa Kawali, que continuou com
os trabalhos como professor. 
A manutenção dos rituais e de uma vida em
movimento não foi por acaso. De acordo
com a cosmovisão Enawene Nawe, ficar
parado atrai os maus espíritos, o que resulta
no aparecimento de doenças. “Os Enawene
acreditam que desenvolver um estilo de
vida ativo fortalece o lado espiritual
inerente a cada um. Isso é ensinado desde
muito cedo. Por essa razão é muito raro
encontrar algum indígena da etnia apático,
mesmo diante de um problema de saúde
brando”, explicou Cleacir Alencar, assistente
social e ex-indigenista da OPAN, que viveu
com o povo por oito anos. 

A SAÚDE DOS ENAWENE NAWE

"Os Enawene acreditam que
desenvolver um estilo de vida

ativo fortalece o lado
espiritual inerente a cada um."

Foto: Léo Weri



A preservação dos ritos, práticas e papéis sociais da estrutura
social dos Enawene Nawe, incluindo os aspectos xamânicos e
os diversos especialistas que configuram o sistema de
medicina tradicional praticado pelo povo, está relacionado a
questões históricas, como por exemplo, o fato de a etnia
nunca ter passado por um processo de catequização ou
evangelização.
 Soma-se a isso, determinadas características, como o modo
de se estabelecer relações com outros indivíduos – com
exceção daqueles considerados inimigos –, marcado pela
integração e diplomacia, refletido no incentivo ao aprendizado
da língua nativa e na adoção de emblemas corporais da
cultura tradicional.
s apontamentos foram feitos pela cientista social Andrea
Jakubaszko, autora da dissertação intitulada “Imagens da
Alteridade: um estudo da experiência histórica dos Enawene
Nawe, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

VACINAÇÃOVACINAÇÃO
Dados da Secretaria de Saúde Indígena indicam
que 90% da população atendida pelo DSEI
Cuiabá recebeu a primeira dose da vacina e 77%
a segunda. O DSEI Cuiabá atende uma
população de 4.952 indígenas e engloba o povo
Enawene Nawe. 
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 O trabalho acadêmico foi
fruto de uma vivência de
cinco anos da cientista com
esse povo, no período em que
ela atuava como indigenista
da OPAN, desenvolvendo
atividades na área da
educação escolar indígena. E
ela, que ensinou a português
ao povo e aprendeu a língua
Aruak, ainda mantém contato
com os indígenas, através dos
aplicativos de mensagens.
Andrea aprecia o modo “sem
rodeios” de os Enawene se
expressarem e destaca a
organização social do povo,
que toma decisões baseadas
no diálogo e na busca por
chegar a um consenso ou
bem comum. Contudo, a
característica mais marcante
do grupo que lhe salta aos
olhos é anímica: “São um
povo com muita vitalidade e
alegria, de gargalhada solta”,
reflete.



O ano de 2020 foi de muita luta para os Xavante de Marãiwatsédé.
Eles tiveram que enfrentar a covid-19, a falta de estrutura da rede de
saúde, o preconceito contra os indígenas, que aumentou com a
pandemia, e as fake news que disseminaram dúvidas entre os povos e
atrapalharam, e muito, as medidas de combate e prevenção ao novo
coronavírus. O cenário nacional de proliferação da doença não
mudou, mas com o avanço do plano de vacinação, os Xavante já
começam a vislumbrar dias melhores. 
José de Arimateia, de 45 anos, morador de Marãiwatsédé, localizada
no município de Alto Boa Vista (MT), narra essa esperança. “Já
tomamos a segunda dose, 95% da comunidade já foi vacinada, eu
tomei as duas e fiquei muito tranquilo, ninguém percebeu reação após
a vacina”, diz.

Em Mato Grosso, os 10
municípios que mais
aplicaram vacinas
foram: Novo Mundo
(99%), Porto Esperidião
(98%), Juína (95%),
Ribeirãozinho (94%),
Campo Novo do
Parecis (94%), Indiavaí
(94%), Santo Afonso
(93%), Planalto da
Serra (93%), Vila Rica
(91%) e Santa
Terezinha (90%).

Em Mato Grosso, mais de 7,8 mil  indígenas do povo Xavante, 78%,
já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19.

 



A enfermeira e coordenadora do Pólo Base de Marãiwatsédé, Cheila
Maria de Assis Bastos Moraes, também comemora o sucesso da
vacinação. “Aqui em Marãiwatsédé estamos finalizando a segunda
dose. Professores foram os primeiros a serem vacinados, para a
comunidade se sentir segura quanto à vacina. Foi filmado e tiramos
fotos pra mostrar em toda região Xavante. Nós, enquanto equipe,
estamos muito felizes em poder compartilhar nossa conquista, ter
vacinado mais de 90% da nossa população de Marãiwatsédé”.
Ver a campanha de vacinação decolando traz grande alegria para o
povo Xavante, que foi duramente impactado pelas fake news,
situação que vem agora se revertendo. O presidente do Conselho
Distrital de Saúde Indígena (Condisi) Xavante, Clarêncio U'repariwe
Tsuwaté, afirma que as notícias falsas levaram a população Xavante a
desacreditar do novo coronavírus, no início da pandemia. “Alguns
vinham disseminando informações falsas de que essa doença não ia
chegar até o nosso território, mas chegou. No começo, todo mundo
ficou em pânico. Depois, um foi ajudando o outro, usando ervas
medicinais para tratar os sintomas. Agora, nas terras indígenas, nos
rituais Xavante, não há contaminação, não há óbitos de covid”.

Nós, enquanto
equipe, estamos
muito felizes em

poder
compartilhar

nossa
conquista, ter
vacinado mais

de 90% da
nossa

população de
Marãiwatsédé.

M A I O  D E  2 0 2 1  |  

Desde o dia 22 de janeiro, o povo Xavante, um dos mais afetados pelo
novo coronavírus, está recebendo a vacina nas aldeias. No total, 8.671
indígenas receberam a primeira dose. Desses, 7.887 tomaram a segunda
dose, o que corresponde a 78% da população Xavante, segundo dados de
junho do painel da vacinação de indígenas do Ministério da Saúde.

https://qsprod.saude.gov.br/extensions/imunizacao_indigena/imunizacao_indigena.html


O chefe do Condisi também lembra que com a
vacinação não foi diferente. “O pessoal tem acesso
às redes sociais e lá tem muita informação duvidosa.
Alguns leram que quem tomasse a vacina viraria
jacaré, isso esteve permeado entre os Xavante.
Interpretaram como uma tentativa de extermínio,
mas agora a maioria tem se vacinado”.
No mesmo sentido, Crisanto diz que a rejeição da
vacina vem se transformando em aceitação. “A
princípio, muitas pessoas estavam rejeitando a
vacina contra a covid-19, agora com a intensificação
da campanha em nível nacional e internamente no
povo Xavante, a procura pela vacina dos próprios
indígenas aumentou.”
Mato Grosso é o segundo estado brasileiro com mais
mortes indígenas em decorrência da pandemia: 152,
até 9 de março. O estado com maior índice de
letalidade é o Amazonas, com 236 óbitos. A rápida
disseminação do vírus e os problemas de estrutura
do DSEI Xavante fizeram com que a taxa de
letalidade atingisse a marca de 12,4% em junho,
enquanto que para os não indígenas do estado o
índice era de 3,86%.

De maio a junho de 2020, o
povo Xavante atravessou o
pico do número de óbitos da
covid-19, segundo dados do
Boletim Epidemiológico DSEI
Xavante. No entanto,
somente no fim de julho e
início de agosto do ano
passado o governo federal
mobilizou forças militares
para entrar nas aldeias e
oferecer um socorro tardio.

A vacinação, no entanto, não
vem chegando tão rapidamente
aos indígenas Xavante que
vivem em cidades ao entorno
das aldeias. Esse é o caso de
Lucio Xavante, secretário
executivo da Federação dos
Povos e Organização Indigena
de Mato Grosso (Fepoimt).
Ele, sua esposa e seu filho
vivem em Barra do Garças,
cidade localizada a 125
quilômetros da aldeia Nossa
Senhora de Guadalupe, da Terra
Indígena (TI) São Marcos, na
região leste  de Mato Grosso.
O membro da Fepoimt alega
que as dificuldades para chegar
à aldeia são grandes. “A minha
família ainda não tomou, o
nosso nome consta no
monitoramento do DSEI e a
nossa vacina já está garantida,
mas até agora não conseguimos
transporte para chegar até o
local de vacinação. Eu queria
pegar uma carona”, lamenta.

http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/mapaEp.php
https://amazonianativa.org.br/coronavirus-ameaca-a-vida-a-dignidade-e-a-autonomia-do-povo-xavante/


Os desafios internos mais importantes colocados ao
movimento indígena e às organizações estão relacionados à
capacitação de suas lideranças, à captação de recursos, à
ampliação de suas redes de articulação e mobilização e à
conquista de espaços de representação política institucional.
Luciano Baniwa tem enfatizado a necessidade de garantir
“uma educação ou formação política e técnica para os índios
de uma maneira geral, necessária para eles ampliarem suas
competências de compreensão e de interação”. De maneira
geral, essas ações estão em processo.
Essa fase se encaixa no fenômeno de “emergências políticas e
sociais de sujeitos e coletivos indígenas na América Latina”,
que ocorre a partir do reconhecimento constitucional da
diversidade e da diferença que ampliou a participação política
de grupos sociais na segunda metade do século XX.
Estas emergências são os chamados processos de
cidadanização decorrentes da participação dos movimentos
sociais que resultaram na ampliação e redefinição da
democracia participativa. Para os povos indígenas, esses
processos - via agências políticas, por meio de suas
organizações e o movimento indígena institucionalizado - se
apresentam como uma constante. Contudo, o aumento da
participação ou cidadanização não está refletido na
materialização de direitos e na emergência das organizações
indígenas. O lugar que elas ocupam e o papel que
desempenham na efetivação dos direitos indígenas é cada vez
mais evidente. Os dados empíricos, a partir do trabalho
indigenista, permitem colocar que as lideranças indígenas têm
se inserido em várias frentes de lutas, que perpassam a
demarcação dos territórios, a defesa do meio ambiente e as
mudanças climáticas, o combate à violência doméstica e os
direitos das mulheres indígenas, a inserção da juventude
indígena nos espaços de representação, a disputa em pleitos
eleitorais e a ocupação de cargos públicos. 

Engajamento e militância para Engajamento e militância para incidência políticaincidência política
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 "Lideranças indígenas têm se
inserido em várias frentes de

lutas, que perpassam a
demarcação dos territórios, a
defesa do meio ambiente e as

mudanças climáticas, o
combate à violência

doméstica e os direitos das
mulheres indígenas, a
inserção da juventude

indígena nos espaços de
representação, a disputa em

pleitos eleitorais"
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A disseminação das organizações
indígenas, entre outros fatores,

corresponde a uma transformação
na esfera pública em relação aos

povos indígenas.

 Existem lideranças que atuam em várias dessas frentes ao mesmo
tempo, inclusive exercendo representação simultânea na busca por
apoio político e financeiro no âmbito nacional e internacional.
 A busca por formações nas áreas de direito, política, associativismo,
gestão autônoma e mesmo da profissionalização, via cursos de ensino
superior, tem sido intensa e marcada por uma certa “corrida” pelo
empoderamento e protagonismo indígena. Quanto à inserção no
campo político institucional, estão ocorrendo cada vez mais filiações
partidárias e candidaturas. Porém, essas candidaturas estão sendo
realizadas de forma dispersa em vários partidos brasileiros já
existentes, inclusive naqueles em que atuam na contramão dos direitos
indígenas e marcada por lacunas de diálogo com as bases. No entanto,
resta saber se essa dispersão partidária é consciente e provida de uma
lógica política indígena para ocupação de espaços ou se realmente é
um sintoma de desarticulação entre comunidades, organizações e o
movimento indígena. Somente esses sujeitos poderão responder.
 Já as dificuldades da participação qualificada estão permeadas pela
disponibilidade e oportunidade de recursos, tempo, profissionalização
e envolvimento. Por outro lado, quanto maior a qualificação, menor é a
ligação com as bases. Essas questões levam a refletir e indagar: como
as inscrições e posições simultâneas, através das múltiplas militâncias
indígenas permeada pela “insegurança associada ao despreparo para
atuar", podem prejudicar o exercício do protagonismo indígena e a real
incidência política da ação coletiva desejada?
Existe hoje um número considerável de organizações, associações e
redes de articulação indígenas em todo o território brasileiro,
ultrapassam a casa de mil entidades. Apesar de muitas surgirem diante
da necessidade da criação de CNPJ para receber recursos de projetos
derivados de financiamentos ou empreendimentos de ordem
governamental ou privados, boa parte delas se constituiu como
ferramentas de luta e fortalecimento de processos associativos e de
ordem cultural. A disseminação das organizações indígenas, entre
outros fatores, corresponde a uma transformação na esfera pública em
relação aos povos indígenas.

BOA PARTE DAS ASSOCIAÇÕES  SE CONSTITUIU COMO
FERRAMENTAS DE LUTA E FORTALECIMENTO DE PROCESSOS

ASSOCIATIVOS E DE ORDEM CULTURAL



Ainda assim, pesquisas têm demonstrado que as condições de
diálogo com as estruturas governamentais são permeadas por
conflitos marcados pela deslegitimação das agências e
representações indígenas. A falta de oportunidades políticas
para o movimento indígena são oriundas da negligência estatal.
É neste cenário de contestação permanente – ainda mais
marcante no contexto político atual - que o movimento
constrói suas oportunidades de incidência política. As
populações indígenas, historicamente, foram alijadas no
processo de construção de políticas públicas que lhe dizem
respeito. Por muito tempo, foram meros receptores de uma
política indigenista estatal baseada na tutela, e sob uma
perspectiva assimilacionista de integração nacional que negava
o agenciamento epistêmico e político destes povos. O marco
dessa mudança se dá com a Constituição Federal de 1988 e a
progressiva ampliação da democracia participativa no país que
oportunizou instâncias de participação e representação das
populações indígenas junto às estruturas institucionais de
governo.  A criação do Conselho Nacional da Política
Indigenista (CNPI) e a Política Nacional de Gestão Territorial e
Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) são marcos de
conquistas em termos de políticas públicas e da emergência do
protagonismo indígena nestes processos de construção,
formulação e aplicação.
Os estudos e a realidade empírica apontam diversos
obstáculos para a efetivação das políticas públicas,
principalmente no que diz respeito às condições de
participação e incidência política dos atores em questão junto
às estruturas institucionais de governo. O

 que leva a questionar o
quanto o sistema estatal,
através dos “subsistemas de
políticas públicas”, continua a
solapar a atuação indígena. 
 É preciso refletir sobre os
avanços e as conquistas para
não cairmos em um mar de
pessimismo e alocar a ação
coletiva indígena em um mero
campo de contestação, sem
ecos e efeitos. E, para isso,
outras questões precisam ser
respondidas: em que medida a
percepção e a compreensão
indígena sobre participação e
incidência política está
atrelada à efetivação de
políticas públicas por parte do
poder público estatal?
 É inegável a visibilidade
nacional e internacional que o
movimento indígena - através
de suas organizações - tem
alcançado no tocante à
preservação dos territórios,
pautados justamente pela
prática sustentável que os
povos estabelecem com o
meio ambiente. As denúncias
de negligência estatal e de
depredação do patrimônio
ambiental, por exemplo, têm
emergido sob as vozes do
protagonismo indígena.

O R G A N I Z A Ç Õ E S  I N D Í G E N A S :  E N G A J A M E N T O  E

M I L I T Â N C I A  P A R A  I N C I D Ê N C I A  P O L Í T I C A .

Catiúscia é Indigenista da
OPAN. Doutoranda em
Ciência Política (UFSC) e
mestra em Sociologia
Política (UFSC).



Em janeiro de 2021, indígenas do
povo Chiquitano da Terra Indígena
Portal do Encantado, em Porto
Esperidião (MT), denunciaram a
"morte" do rio Tarumã, principal
fonte hídrica de quatro aldeias,
principalmente a Acorizal. A água
barrenta e com sedimentos não
era resultado das chuvas: a 20
quilômetros da aldeia, havia uma
estrutura montada na margem do
rio com escavadeira, caminhão e
tratores para transportar as
madeiras retiradas ilegalmente da
Área de Proteção Permanente.
Além disso, uma parte do rio foi
represada e uma ponte construída
irregularmente.

ÁGUAS DE MATOÁGUAS DE MATO
GROSSO: A QUEMGROSSO: A QUEM

SE DESTINAM?SE DESTINAM?

LAÍS COSTA 

Marcos Turíbio
aproveita o rio
junto a outros

jovens do povo. 

Arquivo pessoal



" O povo Chiquitano e o Fórum Mato-grossense de

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad), com o

apoio de suas filiadas e mais de 70 entidades

socioambientais e de direitos humanos, enviaram, no

dia 20 de janeiro, uma denúncia ao Ministério Público

Federal (MPF) em Mato Grosso. O parquet ajuizou

uma Ação Civil Pública (ACP) e determinou o

pagamento de multa e a prisão preventiva do autor

dos crimes ambientais. 

Em Mato Grosso, a poluição, contaminação por

agrotóxico, a degradação das margens, a mudança na

vazão e até a 'morte' de um córrego ou rio alteram

definitivamente o dia a dia das populações", afirma o

secretário-executivo do Formad, Herman Oliveira.

Além do uso para banho, consumo e irrigação das hortas

e quintais que produzem alimentos orgânicos

certificados, o cacique e professor José de Arruda

Mendes dimensiona a importância do rio para os rituais

da comunidade. "A nossa vivência depende desse

córrego. Matar um rio desse é matar um povo. Nós

tomamos banho durante a madrugada, porque

acreditamos que a água tira todo o mal do corpo e vai

embora pela correnteza. Na Serra de Santa Bárbara,

onde ele passa, fazemos a perfuração de orelha e nariz

dentro do rio. É da beira do rio que retiramos plantas que

servem para tratamento de algumas doenças."
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A nossa vivência
depende desse córrego.
Matar um rio desse é
matar um povo.Comunidade utilizava o rio para banho, consumo e irrigação

das hortas. Arquivo pessoal indígena Chiquitano

Parte do rio
Tarumã que foi

represada.



 Para Márcia Montanari, nutricionista,
professora e pesquisadora do Núcleo
de Estudos Ambientais e Saúde do
Trabalhador da Universidade Federal
de Mato Grosso (Neast/UFMT), é
preciso relacionar a questão das águas
aos modelos produtivos praticados no
cenário regional. "Grande parte do uso
de água doce é destinado para a
agricultura e para a pecuária. Apenas
um pequeno percentual é utilizado em
residências. Mato Grosso hoje,
infelizmente, tem boa parte de suas
águas contaminadas por metais
pesados, por resíduos de agrotóxicos
provenientes do modelo de agricultura
que nós temos. Há resíduos de
agrotóxicos em águas superficiais, em
poço artesiano e até na água da
chuva", afirma.
 A contaminação das águas tem
impacto direto na alimentação das
pessoas: primeiro, porque a água
também é compreendida pela
pesquisadora como um alimento
essencial para a sobrevivência. 

  ÁGUA COMO ALIMENTOÁGUA COMO ALIMENTO

HÁ RESÍDUOS DE
AGROTÓXICOS EM ÁGUAS

SUPERFICIAIS, EM POÇO
ARTESIANO E ATÉ NA ÁGUA

DA CHUVA.A mascreação é uma técnica de pesca
desenvolvida pelos indígenas em um

dos afluentes do rio Juruena.
Foto: Adriano Gambarini



É necessário destacar também o uso da água na
produção de alimentos, seja por comunidades
tradicionais ou agricultores familiares. "Em
determinados períodos do ano, aqui em Mato Grosso
chove agrotóxico. Isso tem ligação direta com a
pulverização nas lavouras e, consequentemente, com
a contaminação dos alimentos. O cenário é de
intensa contaminação dos territórios e das pessoas",
afirma Márcia.
 Antes de se dedicar ao Neast, a nutricionista atuou
junto ao povo Xavante e relembra a nova percepção
sobre as águas, a partir dessa experiência. "As águas
vão muito além das necessidades humanas. O povo
Xavante mantém o uso para aprimorar suas relações
com o cosmos e com a natureza", diz.

Ricardo Carvalho, indigenista da
Operação Amazônia Nativa
(OPAN) e engenheiro de pesca,
atua em Mato Grosso desde 2017,
na Bacia do Juruena, ao lado de
vários povos. Antes disso, ele
conviveu com o povo Deni, no
sudoeste do Amazonas. Seja em
Mato Grosso ou no Amazonas, o
indigenista destaca a influência do
regime hídrico no dia a dia dos
povos indígenas: na cheia e na
seca, nas festas, para a abertura
de roçados, e escolha das
melhores épocas para caçar e
pescar. "Além de observar a
importância das águas para os
povos, em Mato Grosso, notei a
luta para garantir que os usos
múltiplos das águas sejam
respeitados, da subsistência, do
lazer, da parte ritual e espiritual
que equilibra as organizações
dessas populações", afirma.

A s  á g u a s  v ã o  m u i t o
a l é m  d a s  n e c e s s i d a d e s

h u m a n a s .  O  p o v o
X a v a n t e  m a n t é m  o  u s o

p a r a  a p r i m o r a r  s u a s
r e l a ç õ e s  c o m  o  c o s m o s

e  c o m  a  n a t u r e z a .

    USOS DAS ÁGUAS PARAUSOS DAS ÁGUAS PARA
MANTER OS MODOS DE VIDAMANTER OS MODOS DE VIDA

  

 Mato Grosso é o estado
com a maior frota de
aeronaves agrícolas do país.



O indigenista também atua como representante
da OPAN, filiada ao Formad, no Conselho de
Pesca (Cepesca), órgão vinculado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
(Sema-MT) e responsável pela definição das
políticas públicas de pesca e proteção de
ambientes aquáticos em regiões de Cerrado,
Amazônia e Pantanal. Além da inserção em
espaços deliberativos e de controle social, a
questão das águas e, consequentemente, da
crise climática tornou-se pauta permanente do
Formad com a criação do fórum popular, em
março de 2021. 
"A ideia do 'Fórum Popular Águas e Crise
Climática' nasceu da necessidade de discutir
junto às filiadas, mas com uma mirada sobre os
territórios de existência, o que e como as
populações percebem, refletem e enfrentam os
fenômenos que dizem respeito à água. 
Também não poderíamos deixar de falar sobre
crise climática e refletir como as hidrelétricas, o

  avanço do agronegócio em terras de
populações tradicionais e as queimadas
alteram os ecossistemas e os modos de viver
das comunidades", afirma Herman.
 A manutenção dos modos de vida de
comunidades indígenas, quilombolas, de quem
vive no campo e na cidade está diretamente
ligada à qualidade das águas dos rios.
“Enquanto a água não for considerada um
elemento vital, acima dos interesses
econômicos, será necessário relembrar a quem
ela deve ser destinada, por direito. Sendo
Mato Grosso um estado eminentemente rural,
um grande laboratório de commodities no
mundo, há uma pressão sobre os povos que
representariam a última fronteira do
agronegócio, desse modelo de uso e ocupação
do solo e ao mesmo tempo desse cenário da
geopolítica internacional", conclui o secretário-
executivo do Formad. 

Rio tarumã antes do desmatamento na cabeceira. Arquivo pessoal indígena Chiquitano



A Terra Indígena (TI) Piripkura tem sido a mais
afetada por desmatamentos ilegais ocorridos
em territórios que pertencem a povos
originários isolados. Os grupos em situação de
isolamento voluntário são considerados os de
maior vulnerabilidade, por serem de difícil
contato e já terem sido vítimas da violência
de invasores, que quase os dizimaram – como
é o caso do povo Piripkura.
Situado na região Noroeste de Mato Grosso,
entre os municípios de Rondolândia e Colniza,
o território Piripkura é habitado por
Tamanduá e Baita, dois dos últimos
remanescentes do grupo que sobreviveu a
emboscadas. Estima-se que outros 17
indígenas Piripkura vivam na área. Uma
terceira sobrevivente, Rita, vive com o povo
Karipuna. 

Os Piripkura passaram a ter mais segurança
a partir de 1985, quando a Funai identificou
o território em que viviam. Essa
identificação se deu a partir de trabalhos
realizados inicialmente pela Operação
Amazônia Nativa (OPAN) e Prelazia de Ji-
Paraná, que à época desenvolviam ações
para proteção dos grupos indígenas que
tinham seus territórios tradicionais na
região. Desde então, equipes de fiscalização
da Funai, denominadas Frentes de Proteção
Etnoambiental, passaram a atuar na
localidade. Em 2008, os indígenas ganharam
mais uma salvaguarda, com a promulgação
de um instrumento normativo denominado
portaria de restrição de uso, que se
configurou como fundamental à
manutenção do território.

DEVASTAÇÃO EM TERRITÓRIO PIRIPKURA
  A M E A Ç A  I N D Í G E N A S  I S O L A D O S

HELSON FRANÇA



WINSLOW MINUTES

Contudo, relatório técnico produzido pela OPAN em parceria com o Instituto Socioambiental
(ISA), mostra que a TI Piripkura e os indígenas estão novamente em risco. Invasores têm
intensificado a presença na região, evidenciada pelos rastros de destruição das florestas, de
grandes proporções. As equipes de fiscalização, embora extremamente importantes, não têm
sido suficientes para conter a intensificação de degradação na área.
Entre agosto de 2020 a março deste ano, 1.025,59 hectares da TI Piripkura foram devastados. O
dano corresponde a um aumento de aproximadamente 862% em comparação ao registrado
(106,7 hectares) nos dois últimos anos. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento
em Tempo Real (DETER) do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE).

Como não é definitivo, já que a
proteção permanente da área
depende da conclusão do processo
de demarcação, o instrumento
normativo precisa ser renovado de
tempos em tempos. A validade da
portaria de restrição de uso que se
encontra em vigência expira em
setembro. Entre outras atribuições,
essa portaria veda a exploração de
recursos naturais da área de 242.500
hectares, bem como a expansão das
propriedades ali inseridas e o
surgimento de novos latifúndios.

Entre agosto de
2020 a março
deste ano, mais
de mil hectares da
TI Piripkura foram
devastados. O
dano corresponde
a um aumento de
aproximadamente
862% nos dois
últimos anos.
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Apenas em março deste ano, uma área de

518 hectares foi aberta ilegalmente na TI

Piripkura. A extensão equivale ao espaço

ocupado por 298 mil árvores. A

destruição também foi constatada por

imagens de satélite do Sirad, sistema de

detecção de desmatamento do Instituto

Socioambiental (ISA).

O relatório também revela, por meio de

informações de campo recolhidas junto à

Frente de Proteção Etnoambiental, que

existem 15 fazendas em atividade dentro

da TI Piripkura. Já os dados do Sistema

de Gestão Fundiária (Sigef), do Incra,

destacam que há quatro imóveis

sobrepostos à TI Piripkura, com área

total de 10.134 hectares, enquanto que

 no Sistema Nacional de Cadastro
Ambiental Rural (Sicar) são 28 os
registros sobrepostos, totalizando
58.453 hectares. Devido à falta de
demarcação do território pela Funai, a
desintrusão dessas propriedades ainda
não se concretizou.
A análise dos registros do CAR,
observada juntamente à dinâmica do
desmatamento no território, revela
ainda um flagrante desrespeito à
portaria de restrição de uso, já que as
fazendas continuam a se expandir. No
início deste ano, 60.958 hectares de
propriedades rurais se sobrepunham ao
território Piripkura, uma área 182%
superior à medição de 2019.

FAZENDAS EM ATIVIDADE NO
TERRITÓRIO DOS ISOLADOS

36



Outra clara evidência do avanço ilegal
sobre à TI relaciona-se ao
descumprimento da decisão da Justiça
Federal que suspendeu, em Mato
Grosso, os efeitos da Instrução
Normativa 09/2020, que permitia o
registro de propriedades privadas
sobrepostas a terras indígenas não
homologadas pelo governo brasileiro.
Dados do Sigef mostram que, em
janeiro deste ano, foi formulado um
pedido de certificação associado a uma
propriedade denominada Fazenda
Lourenço Lote 37. Com uma área de
2989 hectares, o imóvel rural
encontra-se integralmente inserido no
território Piripkura. O Ministério
Público Federal requereu à Justiça o
cancelamento da certificação.
A proximidade do vencimento da
portaria responsável pela proteção da
TI Piripkura, aliada à pressão do setor
ruralista para que o governo não a
renove, encoraja a atuação dos
invasores e a degradação do território,
aponta o relatório.
A portaria permite o acesso à área
apenas a pessoas autorizadas pela
Coordenação Geral de Índios Isolados
e Recém Contatados, Forças Armadas
e policiais, no cumprimento de suas
funções institucionais e sob
acompanhamento de equipes da Funai.

 Na ação civil pública (0005409-
02.2013.4.01.3600) encaminhada à
Justiça Federal, em que cobra
providências para que o território seja
demarcado, o procurador da República
Ricardo Pael Ardenghi ainda associa o
estímulo aos crimes ambientais a
posicionamentos do presidente da
República, Jair Bolsonaro. “A iminência
do vencimento do prazo da portaria de
restrição de uso da Terra Indígena
Piripikura, associada a atos do atual
governo federal – como a edição da
Instrução Normativa Funai 9 e
declarações do presidente da
República de que não demarcará terras
indígenas -, acaba por criar indevida
expectativa de que a portaria não será
renovada, impulsionando as ocupações
indevidas e o desmatamento ilegal”,
ressalta Ardenghi.
No dia 26 de abril deste ano, a Justiça
Federal determinou que a Funai
constituísse um Grupo Técnico para,
no prazo de 90 dias, acelerar o
processo de demarcação da TI
Piripkura. Em dezembro, expira a
validade das restrições de uso dos
territórios Jacareúba/Katawixi (AM) e
Piriti (RO). Já em Janeiro do próximo
ano, o vencimento da referida portaria
acomete a TI Ituna Itatá (PA).



Aprovado no dia 13 de maio de 2021 na
Câmara dos Deputados, o texto base do
Projeto de Lei 3729/2004, que altera o
licenciamento ambiental, representa o mais
duro golpe à política ambiental brasileira
empreendido pelo governo de Jair Bolsonaro,
com reflexos gravíssimos sobre os direitos dos
povos originários. Votado em caráter de
urgência, na madrugada, e sem ter sido
discutido com a sociedade civil, dentro ou fora
do Congresso, a matéria foi aprovada por 330
votos. Apenas 122 parlamentares foram
contrários.
De autoria do deputado federal mato-
grossense Neri Geller (PP), membro da bancada
ruralista e já citado em investigação da Polícia
Federal sobre invasões em terras públicas da
União, o texto praticamente acaba com o
licenciamento, e faz com que a necessidade de
se comprovar a viabilidade de um
empreendimento, na perspectiva ambiental, se
torne uma exceção.
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O PL 3729 ACABA COMO PL 3729 ACABA COM
O LICENCIAMENTO EO LICENCIAMENTO E

FAZ COM QUE AFAZ COM QUE A
COMPROVAÇÃO DECOMPROVAÇÃO DE  
  VIABILIDADE DE UMVIABILIDADE DE UM

EMPREENDIMENTO, NAEMPREENDIMENTO, NA
PERSPECTIVAPERSPECTIVA

AMBIENTAL, SE TORNEAMBIENTAL, SE TORNE
UMA EXCEÇÃO.UMA EXCEÇÃO.

HELSON FRANÇA

O FIM DOO FIM DO
LICENCIAMENTOLICENCIAMENTO

AMBIENTALAMBIENTAL
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O enfraquecimento das normas
ambientais gera insegurança e favorece
ainda a ocorrência de tragédias, já que
dispensa de licenciamento obras de
grande porte, relacionadas a redes de
distribuição de energia elétrica, estações
de tratamento de água e esgoto, usinas
de reciclagem de lixo, além de atividades
econômicas associadas à agricultura e à
pecuária. 
Entre outros pontos, a medida sujeita as
terras indígenas a todo o tipo de ameaça.
O PL exclui a necessidade de
apresentação de estudos de impacto
ambiental sobre essas áreas, bem como o
estabelecimento de condições de
prevenção ou compensação, no caso da
instalação de empreendimentos próximos
aos territórios que ainda não tiveram a
regularização fundiária concluída. As
terras indígenas que se enquadram nessa
categoria correspondem a 40% dos
territórios em todo o país, segundo a
Fundação Nacional do Índio (Funai).
De acordo com o texto, efeito
semelhante também se estende às áreas

 quilombolas, já que apenas aquelas
tituladas é que seriam passíveis de
avaliação de licenciamento ambiental.
Ocorre que a grande maioria dos
territórios quilombolas, 82%, encontra-se
em fase de reconhecimento de titulação.
Conforme nota técnica assinada por
diversas entidades da sociedade civil,
incluindo a Operação Amazônia Nativa
(OPAN), em Mato Grosso as TIs não
homologadas correspondem a pouco mais
de 11% da área total (21.633.145
hectares) de territórios pertencentes a
povos originários. Porém, apesar de
serem minoria, essas TIs concentram
82,4% do total da área ocupada por
propriedades rurais. Ou seja, são
aproximadamente 327.784 hectares que
ficariam desprotegidos, diante do
impacto de empreendimentos que não
mais precisarão comprovar sua
viabilidade ambiental, como prevê o
texto base do PL 3794/2004.
A situação pode intensificar a destruição
ambiental, pois o desmatamento
criminoso e a extração ilegal de madeira
já são infrações que acontecem com
frequência em Mato Grosso, nas áreas
indígenas em processo de demarcação.PL exclui a necessidade dePL exclui a necessidade de

apresentação de estudos deapresentação de estudos de
impacto ambiental nas TIs.impacto ambiental nas TIs.

Henrique Donadio/Exame
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A extensão equiva le  ao espaço
ocupado por  298 mi l  árvores .  Os
dados são do S istema de Detecção
do Desmatamento em Tempo Real
(Deter )  do INPE.
Na ava l iação de E l iane Xunakalo ,
assessora  inst i tuc ional  da
Federação dos  Povos e
Organizações Indígenas  de Mato
Grosso (Fepoimt) ,  o  PL i lustra
c laramente as  intenções do
governo federa l  em se va ler  do
contexto da pandemia de covid-19
para  “passar  boiada”  –
parafraseando a  já  fat íd ica
expressão ut i l i zada pelo  min istro
do Meio Ambiente ,  R icardo Sa l les .
“Em meio ao caos  na saúde,  nas
pol í t icas  públ icas  de inc lusão
socia l ,  na  economia e  desemprego,
qual  a  necess idade em se mexer
com l icenc iamento ambienta l  em
um momento desses?" ,  quest iona.  

Entre  2012 e  2019,  o  Prodes ,  s is tema
vinculado ao Inst i tuto Nacional  de
Pesquisas  Espac ia is  ( INPE)  e  que
monitora  desmatamentos  por  saté l i te ,
ident i f icou 33.583 hectares  de
desf lorestamento i lega l  em terras
indígenas  a inda não demarcadas ,
s i tuadas  em Mato Grosso.  Já  entre  2013
e 2017,  foram 55.924 hectares  de
exploração f loresta l  i lega l  nos  terr i tór ios
indígenas  não homologados ,  inser idos  no
estado mato-grossense.
Em março deste  ano,  em um desses
terr i tór ios ,  a  TI  P i r ipkura ,  onde v ivem
povos or ig inár ios  em s i tuação de
iso lamento voluntár io ,  uma área de 518
hectares  fo i  aberta  i lega lmente .  

O FIM DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 



N O  X I R EN O  X I R E
D A  O P A ND A  O P A N

ASSEMBLEIA
Em 1995, os Parintintim
realizaram sua segunda
assembleia. O encontro
aconteceu em Humaitá (AM).
O apoio às assembleias
indígenas sempre esteve na
pauta de atuação da OPAN. 

À LENHA
Registro de 1977, quando
Antônio Brandt, Doroty Miller,
Carmem Lúcia e Moara
compartilhavam conversas e
uma rede em uma casa Haliti-
Paresi, na aldeia Zozoitero, em
Diamantino (MT). 

AMIGOS
Na foto de 1994, Edemar 
 Treuherz, indígenista da
OPAN, e o garoto Sabá posam,
em uma sala de aula, para
registrar a bonita amizade
formada durante as atividades
de fomento à educação. 

OS WAIMIRI E EGYDIO
Na imagem, estão Egydio Schwade e sua
esposa Doroti entre os Waimiri-Atroari, em
1985. Egydio foi um incansável defensor do
povo. Morou na aldeia com os Waimiri. Eles
quase desapareceram durante a Ditadura
Militar. Durante obras de construção de
estradas, era possível avistar corpos dos
indígenas nas caçambas dos caminhões. 



no xire da OPAN
I N D I G E N I S T A S  E M  A T U A Ç Ã O

CENAS DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR  INDÍGENA

Na primeira foto abaixo, Egydio
Schwade e seu filho estão com
alunos de uma escola Waimiri-
Atroari, no município de
Presidente Figueiredo. Registro
de 1987. 

A segunda imagem é de Arlindo
Leite, enquanto acompanhava o
processo de formação de
professores Tikuna no Alto
Solimões, em 1990. 

RITUAL YAOKWA

Na foto acima, Dorotéia de Paula
participa do Ritual Yaokwa, dos
Enawene Nawe, em 1984.
Dorotéia foi membro da equipe da
OPAN juntamente com Vicente
Canãs.
O ritual Yaokwa é a mais longa e
importante celebração realizada
pelos Enawene Nawe. O rito dura
sete meses.
Em 2011, a Unesco incluiu o ritual  
na Lista do Patrimônio Cultural
Imaterial que Requer Medidas
Urgentes de Salvaguarda.



TUKUMÃ PATAXÓTUKUMÃ PATAXÓ
@tukuma_pataxo

DAIARA TUKANODAIARA TUKANO
@daiaratukano

CRISTIAN WARI'UCRISTIAN WARI'U
  @cristianwariu

INDÍGENAS NAS REDESINDÍGENAS NAS REDES  

É o influenciador digital indígena de
mais destaque, em relação ao alcance de
seus conteúdos na internet. Tukumã é
estudante de gastronomia e
comunicador no Mídia Índia. Ele tem
115 mil seguidores no Instagram. 

Daiara é uma artista visual reconhecida
por seu trabalho como muralista,
professora, ativista pelos direitos
indígenas e coordenadora da web-rádio
indígena Yandê. Ela tem mais de 37 mil
seguidores no Instagram.

O jovem Xavante criou um canal no
Youtube para mostrar a cultura de seu
povo e  combater o preconceito. A ideia
foi um sucesso e hoje Cristian é um dos
principais criadores de conteúdo
indígenas. Ele tem 70 mil seguidores no
Instagram e 34 mil no Youtube. 

https://www.instagram.com/cristianwariu/
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