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Equipe da OPAN vai até
a Terra Indígena
Karipuna, em Rondônia,
onde vive Rita Piripkura,
uma das sobreviventes
do povo que luta para
continuar existindo.
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MATÉRIA DE CAPA

A votação do recurso
extraordinário que traz a
tese do Marco Temporal
destacou o trabalho dos
advogados indígenas, a
exemplo de Maurício
Terena, que atua na
assessoria jurídica da APIB.
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A seu modo, os povos
tradicionais abraçaram o
esporte mais popular do país
e integraram o futebol como
uma atividade que contribui
para a união da comunidade.
A prática aprimorada tem
revelado atletas nas aldeias.
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Durante o período das
queimadas, o trabalho das
brigadas indígenas na
proteção das florestas fica
em evidência. No entanto,
poucos sabem dos riscos e
desafios que essas equipes
vivenciam na missão de
tentar controlar grandes
incêndios. 
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Novas Reflexões Indigenistas: o livro
que registra a memória do
indigenismo brasileiro.

51 F E S T I V A L  J U R U E N A

Conheça a trajetória do festival que
chegou em sua oitava edição
reunindo povos de Mato Grosso
para fortalecer a  integridade dos
rios da região noroeste do estado.

41 C O R P O  F O R T E

O que é saúde para os povos
indígenas? Como os povos observam
os impactos da alimentação na
estratégia de construção de um
corpo apto a lidar com a natureza?
Confira no artigo de Adriana
Werneck Regina.

60 X I R E  D A O P A N

O álbum de memórias da Operação
Amazônia Nativa.

47 R A Í Z E S  D O  P U R U S

Estratégias para preservar 2 milhões
de hectares de florestas. 
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O espírito jovial da OPAN nunca acaba.
Ele está impresso na história dessa
instituição de objetivos precisos e de
sonhos coletivos que se realizam ao
longo dos anos. Assim, a OPAN lança o
livro Novas Reflexões Indigenistas, com
a história daqueles que foram capazes
de inaugurar, na prática, uma maneira
respeitosa de trabalho com os povos
indígenas, que se mantém e se atualiza
nesses quase 53 anos da instituição, a
serem completados dia 6 de fevereiro
de 2022.
A obra foi produzida ao modo OPAN
de ser, de forma democrática e a
muitas mãos. Contou com a dedicação
dos organizadores: Ivar Busatto e
João Dal Poz, virginianos com longa

caminhada no indigenismo, e Andreia
Fanzeres, jornalista que atua há 10 anos
na instituição, hoje como coordenadora
do Programa de Direitos Indígenas.
Ela reúne artigos sobre a concepção do
novo olhar indigenista, imbuído pelo
princípio e a vontade de viver o
cotidiano com os indígenas de forma
aberta e disposta à escuta. Nesse viver
lado a lado com os indígenas,
apresentado pelos relatos e diários de
campo, no dia a dia da aldeia, em
conversas nos roçados, durante as
pescas, no som das festas e rituais, nas
muitas risadas e olhares de
cumplicidade, e diante de dificuldades
características do contexto e da época
de cada um.



Foto que compõe o livro
Novas Reflexões Indigenistas.

Na imagem, Darci Secchi
conversa com uma indígena

Latunde. Ela estava
preocupada com o barulho de

helicóptero que acabara de
ouvir. O registro foi feito na

Terra Indígena Tubarão
Latunde, em Rondônia, no

ano de 1977. A imagem está
na página 208 do livro.

O livro Novas Reflexões
Indigenistas retrata como a

Operação Anchieta, hoje
Operação Amazônia Nativa,

aplicou a tônica da
convivência, ou seja, o 
 trabalho direto com as

comunidades indígenas  “no
chão da aldeia” e

desenvolveu assim um
paradigma para a ação
indigenista da OPAN.



DAFNE SPOLTI
Coordenadora de Comunicação da OPAN

Dividida em duas partes, a obra conta as conquistas alcançadas a partir dessa
metodologia de trabalhar de forma presente nas aldeias: as demarcações de
terras; as políticas de saúde e educação diferenciadas; as estratégias para
proteção e gestão territorial e muitas outras, protagonizadas pelos indígenas.

Além de textos dos próprios organizadores, a primeira parte conta com
relatos do fundador da OPAN Egydio Schwade; dos indigenistas Rosa Maria
Monteiro (Mitô); Márcio Ferreira da Silva; Jonia Teresinha Fank; Teresinha
Weber; Lola Campos Rebollar; Arlindo Leite; Thelia Pinheiro; Fausto Martins
Campoli; Edemar Treuherz; além da jornalista Verenilde Santos Pereira, e de
Anton Rohrmoser, parceiro de longa data.
Destaca-se também um artigo produzido pelo educador e indigenista Darci
Secchi, que partiu no final de outubro, causando comoção geral entre seus
familiares e amigos.

Na parte dois do livro, nos entregaram ainda reflexões sobre os desafios e
perspectivas do trabalho indigenista, a partir dos relatos de Rodrigo Ferreira
Barros; Catiúscia Custódio de Souza; Rochele Fiorini; Leonardo Kurihara;
Antonio Miranda Neto; Diogo Henrique Giroto; Felipe Rossoni; Gustavo V.
Silveira; Magno de Lima dos Santos; Renato Rodrigues Rocha, além de Thiago
Mota Cardoso, da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e parceiros
com atuação nesse estado.

Os trabalhos e iniciativas de comunidades com as quais atuamos – tais como
a vigilância territorial, a formação de jovens indígenas na gestão de seus
territórios, as experiências de organizações indígenas de mulheres e os
resultados e benefícios do manejo sustentável de pirarucu – são apresentados
na segunda parte. Nesse capítulo, o livro conta ainda com artigo especial do
indigenista Rinaldo Arruda sobre os caminhos do hoje e do amanhã.

Em seu conjunto, Novas Reflexões Indigenistas demonstra a trajetória e um
jeito de fazer – sempre entre parceiros – que vem contribuindo com o
fortalecimento dos indígenas, que desenvolvem, inovam, e redesenham suas
maneiras de conquistar e garantir seus direitos e espaço no mundo, com
altivez, solidariedade àqueles que enfrentam dificuldades severas, e
ensinando a todos nós sobre vida e possibilidades promissoras de futuro.



BEATRIZ DRAGUE RAMOS

De terno e gravata e coloridos cocares na cabeça, os
advogados e advogadas indígenas compuseram,
junto a mais de 200 povos indígenas, o cenário
cinzento de Brasília entre junho e setembro de
2021. O objetivo da mobilização era levar o grito
dos povos e de seus ancestrais ao Supremo Tribunal
Federal (STF), durante o julgamento do recurso
extraordinário que traz a tese do Marco Temporal. O
advogado Mauricio Serpa França, ou Maurício
Terena, como é chamado desde que iniciou seu
processo de retomada de suas origens junto ao povo
Terena - atuou ativamente na Esplanada dos
Ministérios e também no auxílio das sustentações
orais favoráveis aos povos indígenas, no momento
que foi considerado histórico pelo movimento dos
povos originários. 

E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

Foto: Arquivo Pessoal
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O MARCOO MARCO
TEMPORAL NOS DEUTEMPORAL NOS DEU
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DIVERSA.DIVERSA.
  Maurício Terena, advogado indígena,Maurício Terena, advogado indígena,  

da assessoria jurídica da APIB.da assessoria jurídica da APIB.



Nascido em Campo Grande, capital de Mato
Grosso do Sul (MS), o segundo estado com a
maior população indígena do Brasil, onde
aproximadamente 80.500 indígenas vivem,
segundo dados de 2020 da Secretaria Especial
de Saúde Indígena (SESAI) de MS, Maurício
começou a trabalhar aos 13 anos como auxiliar
de cabeleireiro. Estudou em escolas urbanas e
mantinha contato apenas com as pessoas
próximas de seu bairro. O avô Cornélio França,
Terena, e sua esposa Nicolina França, também
Terena, são exemplos de pessoas que fizeram
parte de um movimento migratório indígena
para as cidades. Eles saíram muito cedo da
aldeia do Bananal em busca de uma vida
melhor. O pai de Maurício, Mauro França,
trabalhava na Fundação Nacional de Saúde
(Funasa), mas isso ele só descobriu a partir da
sua entrada na universidade, por meio do
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).
Maurício faz parte de um processo que se
intensificou nos últimos tempos: a entrada de
indígenas no ensino superior. A ampliação nos
anos de escolarização reforçou a reafirmação
dos direitos e de suas presenças em espaços
que ainda são majoritariamente brancos, como
a Justiça Brasileira. Segundo dados de 2019,
do último Censo da Educação Superior do
Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira (INEP),
órgão ligado ao MEC, 60.226 indígenas foram 

matriculados. Esse número representa um
crescimento de 730% em relação a 2010,
quando eram apenas 7.256.
O hoje advogado indígena da Articulação dos
Povos Indígenas do Brasil (APIB) e do
Conselho do Povo Terena é também mestre
em Educação, membro do Observatório
Justiça Criminal e Povos Indígenas da (APIB) e
pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa
Educação Intercultural e Povos Tradicionais da
Universidade Católica Dom Bosco. Ele
concluiu a dissertação de mestrado “A
Conquista de um novo território: Indígenas
advogados e advogadas um olhar decolonial
para os cursos de Direito” neste ano.
Em entrevista à revista Amazônia Nativa, ele
conta um pouco dos desafios do
acampamento “Luta pela Vida” e fala sobre
como a presença dos advogados e advogadas
indígenas se faz importante em tempos de
retrocessos nas políticas públicas
socioambientais e de ameaças aos povos
originários. “Nós, advogados indígenas, temos
uma perspectiva do direito muito mais
coletiva. A gente entende que a partir do
momento que o direito privilegia a
propriedade privada, em detrimento da
existência coletiva de um povo, esse direito
não faz justiça. Em algum momento da criação
desse direito, os interesses econômicos se
sobressaíram e ainda se sobressaem”, avalia.
Confira a entrevista:

E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

Foto: Arquivo Pessoal



OPAN: Na sua dissertação de mestrado você diz que
não nasceu Terena, mas que se tornou Terena, como se
deu esse processo? E qual a importância dele?

MAURÍCIO TERENA: O meu processo de retomada da
minha identidade indígena foi retardatário. Em Mato
Grosso do Sul, estado extremamente racista, em que o
agronegócio impera nas relações políticas, e
consequentemente educacionais, existe um ódio contra
as populações indígenas.  E eu, inclusive, já tive uma
visão totalmente deturpada e colonizada do que era ser
indígena. Mudo isso quando faço esse processo de
aproximação da família do meu pai, que é a família
Terena que eu tenho. E a partir daí, comecei a conviver
com toda a coletividade, que necessariamente envolve o
fato de ser indígena. É um processo realmente de
“descolonização” que temos experienciado.

OPAN: Em sua pesquisa, você relata que foi na
universidade que sentiu a necessidade de mergulhar nos
estudos relacionados aos povos indígenas, depois que
ouviu de uma professora que “os índios invadem 
 fazendas causando prejuízos". Qual foi o impacto disso?

MAURÍCIO TERENA: A passagem pela universidade foi
um dos fatores fundamentais para uma tomada de
consciência da minha ancestralidade. Contribuiu para o
entendimento de toda uma hegemonia política por trás
da criminalização da identidade indígena, o porquê de
não valorizarem sua cultura, a história desse país. Não
valorizam quem estava aqui muito antes mesmo disso
aqui ser Brasil. Entender  esses processos foi 
 determinante para eu retomar esse laço ancestral
indígena que existe no meu sangue. Isso ocorreu por eu
ter compreendido todo o processo de violação e de
colonização que os povos indígenas passaram.

E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A



E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

sobre os laços familiares que elas
têm. Mas ainda há muito preconceito.
Por exemplo, na minha aldeia do
Bananal, as pessoas têm parentes
indígenas, mas em algum momento
elas querem esconder isso. E às
vezes, é por medo de sofrer
preconceito, é porque as escolas
criam um estereótipo do indígena
como um sujeito que deve ser da
forma de quando os portugueses
chegaram aqui. E nós temos uma
diversidade de povos muito grande no
Brasil. São 305 povos que vivem em
territórios totalmente diferentes, que
vivem uma dinâmica territorial, social,
econômica e política regional. Isso,
sem sombra de dúvidas, ainda
interfere no processo de
reconhecimento dessa identidade. 

OPAN: Você avalia que essa retomada  
é um movimento crescente?

MAURÍCIO TERENA: Essa retomada da
questão territorial sempre existiu. A
partir do momento que chegaram os
portugueses aqui, essa retomada vem
acontecendo no sentido de tentar frear
os avanços e as violências que a
colonização nos impôs. Em relação à
identidade, isso parece um movimento
contemporâneo, no sentido de que as
pessoas estão olhando com um pouco
mais de atenção sobre a importância
dos povos indígenas para o Brasil. 
Então, acho que a partir deste
movimento, o Brasil se encontra no
sentido que as populações indígenas
têm tomado um grande protagonismo
em relação às suas pautas territoriais.
As pessoas têm questionado um pouco

Foto: Ascom/MPF/MS
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OPAN: O que está mudando com a
chegada dos indígenas à universidade,
e sobretudo no campo do Direito?

MAURÍCIO TERENA: A chegada dos
povos indígenas ao ensino superior é
justamente uma mudança de
paradigma em todo o cenário político,
profissional, ambiental. Nós, povos
indígenas, temos a capacidade de
colocar muitas certezas. Então, os
advogados indígenas têm uma
perspectiva do Direito muito mais
coletiva. A gente entende que o
Direito, a partir do momento que ele
privilegia a propriedade privada em
detrimento da existência coletiva de
um povo, em algum momento não faz
justiça, os interesses econômicos se
sobressaíram, e ainda se sobressaem. 
Até de uma forma epistemológica, a
gente passa a criar um Direito e uma
cultura diferentes dentro das relações
jurídicas, e isso tem ficado muito claro
com o julgamento do Marco Temporal.
Temos tido a oportunidade de expor
um pouco da advocacia que a gente
acredita, uma advocacia plural,
coletiva, diversa. As relações políticas
geradas são extremamente
importantes, pois trazemos à baila
uma nova forma de se organizar, uma
nova maneira de se compreender
como sujeito. E essa forma ela é muito
mais coletiva, mais plural, diversa.

OPAN: Você já sofreu algum
preconceito dentro da esfera do
Direito por sua identidade indígena?

MAURÍCIO TERENA: O preconceito
sempre existe e de diversas formas. É
importante salientar que eu sou um
indígena de pele branca. E as pessoas 
 tem no imaginário colonial que o
indígena não pode, ou não deve ter, a
pele branca. Só que ao fazer isso, as
pessoas cometem primeiramente um
ato racista de negar a existência de
uma etnia. Elas acabam cometendo
também uma desonestidade
intelectual, uma burrice mesmo, no
sentido de desconhecer o processo de
formação territorial e ocupação do
território brasileiro, que é marcado
pela violência, pelo estupro. Violência
nas relações, na organização das
cidades, no fluxo migratório dos povos
indígenas para as cidades e nas
relações e casamentos interétnicos. 
O preconceito que eu sofro, óbvio, é
diferente, em relação a outros
parentes, porque as pessoas se sentem
no direito de dizer que eu não sou
aquilo que eu digo que eu realmente
sou, que é Terena. As pessoas se
sentem no direito de questionar essa
identidade. Isso, durante um tempo,
me machucou mais, hoje nem tanto.
Passei a compreender o que leva as
pessoas a ter essa visão colonialista.
Eu já sofri preconceito dentro do
Direito com relação à minha
identidade, mas no sentido de as
pessoas dizerem aquilo que eu não
sou. A gente percebe que o Judiciário
é um Poder extremamente racista,
assim como os outros. O racismo é
uma violação que a gente vivencia no
cotidiano do Direito. 



E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

OPAN: Qual foi a importância da pressão feita
pelos povos durante o julgamento do recurso
extraordinário com a tese do Marco Temporal?

MAURÍCIO TERENA: A pressão foi e é
fundamental, considerando que os povos
indígenas deste país só conseguem conquistar e
manter seus direitos com muita luta e muita
mobilização. Então, esse ano foi bem
emblemático. Foi importante estar lá, participar,
estar na organização exercendo a advocacia que
eu acredito. Essa advocacia, de certa maneira,
retorna para o meu povo esses conhecimentos
aprendidos na universidade. 
Acho que o Supremo Tribunal Federal também
ficou atento a essa pressão dos povos indígenas
em Brasília, porque trouxemos à tona todas as
violências que as comunidades sofrem. Entendo
que os povos indígenas deram uma lição para todo
o povo brasileiro que esteve preso em suas casas
durante uma pandemia. Resolveram sair de seus
territórios para fazer o enfrentamento à toda essa
institucionalidade, considerando que o Estado se
tornou uma máquina de guerra contra nós.

OPAN: Quais foram os maiores desafios
enfrentados pelos organizadores no
acampamento Luta pela Vida durante o
julgamento do Marco Temporal?

MAURÍCIO TERENA: Sem sombra de dúvidas o
maior desafio foi no dia 7 de Setembro, no qual o
Presidente tinha convocado um “golpe de Estado”,
e pelo menos Brasília estava cheia de pessoas que
apoiavam o “golpe”. Por estarmos acampados lá 
 há quase quatro semanas, as pessoas tinham
conhecimento da região que estávamos. E, de
certa maneira, nós sabemos que a nossa
mobilização movimentou o cenário político local.
Muitos apoiadores do Presidente iam lá, e a gente
ficava com medo de em algum momento uma
pessoa armada entrar e fazer com que alguma
tragédia ocorresse. Ainda bem que não aconteceu,
tiveram alguns casos de bolsonaristas irem no
acampamento, mas para fazer provocação. Foto: Andes/SN



E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

Foto: Scarlett Rocha 
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Um outro desafio que sempre está presente é
justamente o de organizar o movimento, fazer o
diálogo com as forças policiais. Antes mesmo de o
acampamento se instalar, a Justiça Federal intimou
as organizações de base da APIB, porque a Polícia
Militar do Distrito Federal moveu um processo na
Justiça Federal tentando proibir que os povos
indígenas descessem para a Esplanada dos
Ministérios com seus arcos, flechas, instrumentos
tradicionais que fazem parte da nossa cultura, da
nossa existência, portanto são instrumentos que
fazem parte do nosso corpo da nossa
ancestralidade. A partir do momento que a justiça
ou a Polícia Militar faz esse movimento, elas
interferem diretamente no nosso direito de livre
manifestação, livre organização, nosso direito de
protestar, de ir para a rua. A gente entende isso
como um ato extremamente antidemocrático e
perigoso para a democracia. 

Lançado em português, inglês e
espanhol, o Dossiê Internacional
de Denúncias registra as graves
violências e ameaças que pairam
sobre as vidas, corpos e territórios
dos povos indígenas no Brasil. A
APIB elaborou um texto conciso e
objetivo, a fim de fornecer uma
dimensão geral de tudo o que se
passa no Brasil atualmente.
O documento reúne uma série de
informações relevantes para
demonstrar que está em
andamento um amplo e
abrangente projeto anti-indígena,
orquestrado com a participação
direta do Poder Executivo. Esse
movimento, que muitas vezes é
concretizado por meio de projetos
de lei, avança a passos largos no
Congresso Nacional.

E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

Foto: APIB
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OPAN: Quais são as pautas que deixarão o
Movimento Nacional Indígena em alerta em 2022?

MAURÍCIO TERENA: Bom, eu imagino que a pauta
territorial vai permanecer como pauta principal. Mas
também há a pauta da Saúde. Acho que a pandemia
expôs a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).
Ela precisa ser aprimorada, assim como o Sistema
Único de Saúde (SUS) também precisa receber
investimento, incentivo, precisa fortalecer essas
entidades, a ciência. Então, para o próximo ano, eu
penso que a pauta territorial vai estar em voga.
Também há a pauta da criminalização das lideranças
do movimento indígena. Temos percebido que o
governo Bolsonaro tem criado um racha nas
instituições, tornando muito mais difícil o exercício
dos direitos políticos, considerando que o Estado, a
todo momento, parece cercear isso. Então, acho que a
criminalização das lideranças indígenas também é algo
que vem à baila, assim como a pauta das mudanças
climáticas. Falar sobre território, sobre demarcação, é
falar sobre meio ambiente. Consequentemente, a
gente também está falando sobre as mudanças que a
terra vem sofrendo devido à ação do homem.

E N T R E V I S T A M A U R Í C I O  T E R E N A

Foto: DSEI/Maranhão

Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
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EM 80% DAS ALDEIAS DO AMAZONAS E MATOEM 80% DAS ALDEIAS DO AMAZONAS E MATO
GROSSO, HÁ ALGUM TIPO DE CAMPO DE FUTEBOL.GROSSO, HÁ ALGUM TIPO DE CAMPO DE FUTEBOL.

A regra é clara. Assim diz uma das expressões
mais conhecidas entre os boleiros do Brasil.
Mas se o futebol fosse feito só de regras, seria  
o esporte o motivo de tamanha paixão entre
os indígenas? Os povos cultivam e conservam
sua cultura, e isso é motivo de muita luta e
orgulho. Os elementos interculturais existem,
mas uma prática que salta aos olhos daqueles
que visitam e passam pelas aldeias é o amor
pelo futebol. Há quem diga que em 80% das
comunidades há um campo, e o esporte
mobiliza curumins, mulheres e homens
adultos e anciãos. 
E se o futebol não é tão somente um conjunto
de regras inventadas por homens brancos
ingleses, o que ele significa para os povos
indígenas? Ninguém se atreve a explicar uma
paixão, mas há elementos sociais e culturais
que dão algumas pistas. Por exemplo, nos
jogos há uma relação interaldeias, uma
oportunidade para rever os parentes, trocar e
oferecer alimentos cultivados nas roças
tradicionais, enfim, uma festa. 
Mas não é só isso. A qualidade técnica, o
vigor físico e o espírito de equipe dos atletas 

e boleiros indígenas têm chamado a atenção
dos olheiros. Por isso, é preciso falar também
da demarcação de campos.
Pouco a pouco, atletas que se autodeclaram
indígenas ganham espaço nas equipes
profissionais, a exemplo de Cauan Lucas, do
povo Pankararu, que faz parte do plantel do
Vasco da Gama. O lateral Robson Paapur
Krikati, da aldeia Krikati, em Montes Altos
(MA), que já rodou grandes clubes brasileiros,
e Maicon Alves,  contratado para atuar no
União Bandeirantes, do Paraná, também são
profissionais indígenas prontos para brilhar
nos campos.  
E entre os aspirantes a cartolas e os
aficionados, surgem ideias e experiências,
como o time Gavião Kyikatejê, de Marabá
(PA), a primeira equipe indígena do Brasil.
O Kyikatejê foi fundado como um estafe
étnico em 2007, pelas mãos do então
treinador e cacique da aldeia que dá nome ao
grupo, Zeca Gavião. Eles tentaram manter
uma equipe totalmente composta por
indígenas durante algumas temporadas, mas
hoje disputam o campeonato paraense com
um time “misto”.

JOSIE JERONIMO
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O grupo já teve um grande ídolo. Aru,
como era conhecido o atleta Paulo
Aritana Sompré, entrava em campo
com pinturas indígenas e sempre
deixava sua marca no placar. O
atacante faleceu em 2018, vítima de
um acidente na estrada, quando
voltava para a aldeia em Bom Jesus
do Tocantins (PA). 
O Gavião Kyikatejê viveu dias de
glória. Hoje, como grande parte das

equipes brasileiras, luta para
equilibrar as finanças e para 
 sobreviver esportivamente na elite do
futebol do Pará. O case  paraense
anima e ancora sonhos ainda mais
ambiciosos, a exemplo do de José
Sátiro do Nascimento. O nome de
batismo não o credencia tanto como o
apelido “Índio”, com o qual o jogador
do povo Xucuru-Kariri,  de Alagoas, foi
aclamado pela torcida corintiana nos
anos 2000, ao conquistar o mundial
pela equipe paulista. 
O ex-lateral tenta viabilizar o projeto
de montar um time profissional
composto por atletas indígenas. Além
disso, o objetivo é transformar a
equipe em um celeiro de talentos,
formando uma rede de olheiros que
percorreriam aldeias de todo o país
para conhecer o bom futebol
praticado nas comunidades. 

Foto: Mário Quadros/Divulgação
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Talento e disposição é o que não falta aos indígenas, e o
futebol comercial já está ligado nisso. A equipe do Flamengo
responsável pela prospecção de novos jogadores da categoria
de base, por exemplo, já incluiu visitas às aldeias nas viagens
mensais que faz pelo Brasil para recrutar futuros atletas. 
Os olheiros, que estão cada vez mais dando atenção para o
futebol indígena, nem precisam se preocupar em marcar
horário para conseguir acompanhar jogos. Dificilmente um
campo de uma aldeia fica vazio. O espaço reservado à arena
esportiva é disputado por todos os membros da comunidade.
Em terras indígenas, o futebol não é uma prática
predominante do universo masculino. As mulheres jogam, e
muito. Os times mistos são frequentes. Apenas os mais jovens
sofrem pela falta de prioridade. Aos curumins sobra apenas o
horário do sol a pico para seus entreveros com a bola. 
Antônio Roberto, do povo Paumari, lembra bem seus tempos
de menino. O jogador amador de 22 anos conta que começou
a frequentar os campos de sua aldeia, em Lábrea, aos 9 anos. 

Cresceu admirando o futebol do
lateral Daniel Alves, que fez
carreira na Europa e voltou ao
Brasil para jogar no time do
coração de Antônio Roberto, o
São Paulo. 
O jovem de Lábrea afirma que se
inspira na habilidade, no toque
de bola e nas atitudes esforçadas
do ídolo para ser um bom meio-
campo. Aos 22 anos, Antônio
Roberto joga no Corinthians
Futebol Clube Labrense. Aos
poucos, volta ao auge da
condição física e supera uma
agressão que sofreu em campo,
em 2017, que atrasou o voo que
alçava em sua carreira de atleta. 
Antônio Roberto conta que foi
convidado para participar de
uma seleção que reuniu os
melhores jogadores de
munícipios amazonenses para
jogar um confronto com um time
profissional de Manaus. Um
jogador, não indígena, deu um
carrinho desleal em Antônio
Roberto e quebrou sua perna.
Mesmo com a fratura, ele não
desistiu do esporte, e após um
longo período de recuperação,
está de volta aos campos.
Os indígenas costumam ser
aguerridos, mas muito leais nas
disputas de bola. O ex-jogador
Maurício Francisco Daghetti, que
teve passagens por grandes
times da Europa, como o Ajax,
Milan e Inter, e hoje tem uma
escola de futebol em Canarana
(MT), já relatou que ao treinar
alunos indígenas percebeu que
eles se sobressaem na força
física e no comportamento, pois
apesar do vigor, não usam
malícia contra o adversário. 

Foto: Arquivo Pessoal



”
“

Após sofrer a agressão em campo, Antônio
Roberto também passou a observar
diferenças no futebol indígena. “É raro ter
agressão, deslealdade no futebol entre os
indígenas. É diferente, tem muito
companheirismo, apesar de serem bem
esforçados em campo. E existem atletas
muito bons, com condições de disputar
campeonatos mais competitivos. Pouca
gente olha para o futebol dos indígenas.”
O companheirismo e o espírito de
comunidade são conceitos que refletem
bem o significado do desporto mais amado
do país para os povos tradicionais.
Germano Chagas Cassiano Paumari conta
um pouco dessa apropriação.
Primeiramente ele explica como funciona o

futebol comunitário. Há uma regra: não há
regras. O futebol é diversão, é o momento
de reunir, por exemplo, gente de sete
aldeias. Colocar, misturadamente, equipes
em campo, homens, mulheres, time de
moços contra times de “experientes”. Nada
é definitivo. Nem mesmo o gosto da
torcida, que muda de lado quando percebe
que o adversário está fazendo um jogo mais
empolgante. 
O sentimento de competitividade não é tão
alto quando nos jogos entre não indígenas,
reforça Nilzo Brás de Oliveira Paumari. Mas
tem uma coisa que eles gostam muito: a
taça e um uniforme. Esses dois elementos
animam as comunidades a participarem da
festa das quatro linhas. 

Sem grandes pressões dentro de campo, o juiz do
futebol comunitário indígena tem vida fácil. Quando há
qualquer jogada duvidosa, é a própria torcida, na
beirada de campo, que funciona como VAR - Árbitro
Assistente de Vídeo, como informa a sigla em inglês. No
fim do jogo, as comunidades costumam confraternizar,
trocar alimentos produzidos em suas roças tradicionais.
O clima é amistoso, mas nem por isso o futebol dos
povos deixa de produzir resenhas históricas. Uma delas,
conta Germano, ocorreu em um jogo de 2014. Durante
a escolha de jogadores que comporia cada time, ele
percebeu que os mais velhos estavam sendo preteridos.
“Todos os jovens foram escolhidos primeiro. Assim, nós,
mais experientes, achamos melhor ficar em grupo e
formamos o Time da Sucata. Nós ganhamos o
campeonato e ficamos com a taça.”

Foto: Gosto da Amazônia



Com a bola dominada, jogadorCom a bola dominada, jogador
indígena parte para o ataque,indígena parte para o ataque,
em uma disputa realizada naem uma disputa realizada na
TI Pirineus de Souza.TI Pirineus de Souza.

Partida emPartida em
aldeia doaldeia do

noroeste denoroeste de
Mato Grosso.Mato Grosso.  

Mulheres Jamamadi emMulheres Jamamadi em
uma partida na aldeiauma partida na aldeia..  

Foto de  Adriano Gambarini/OPAN. 

Foto: Henrique Santian/OPAN

Foto: Laércio Miranda/OPAN
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Em muitos casos, o primeiro contato que
os povos indígenas tiveram com o futebol
ocorreu após visitas de missionários a
aldeias. A partir disso, eles desenvolveram
sua relação com o esporte. O campo de
futebol tem uma centralidade na vida das
aldeias, observa Diogo Henrique Giroto,
coordenador do Programa Amazonas, da
OPAN. Ele relata que à medida que as
aldeias ganham estrutura, o espaço para a
prática do futebol também se aprimora.
“Geralmente, as aldeias antigas têm
campos melhores. Mas em quase todas há
algum. Existem lugares em que quem está
em uma trave de gol não vê o outro
goleiro, pois é em um morro. O campo de
futebol é um espaço importante, é um
investimento de tempo e energia, ele
pode demorar anos para ser feito, pois
não há maquinário nas aldeias.” 
O coordenador do Programa Amazonas
pontua experiências com diferentes povos
que mostram a harmonia do futebol com a
cultura tradicional. “O futebol une, ele
não é um elemento da cultura tradicional,
mas movimenta os ritos ancestrais. Os
Jamamadi, por exemplo, queriam colocar
no Plano de Gestão Territorial deles a
indicação de um horário para jogar
futebol. Podemos citar as mulheres Deni,
que são ótimas jogadoras, e mesmo os
Tenharim, que são mais apegados às
festas tradicionais, e antes delas fazem
uma partida de futebol.” 

A relação dos indígenas com o futebol já foi
tema de uma tese defendida por
pesquisadores da Universidade Federal de
Mato Grosso. Francisco Xavier Freire
Rodrigues, UFMT e Elias Martins analisaram o
chamado “etno-desporto” para apontar a
incorporação do futebol ocidental nas aldeias.
“O futebol, mesmo não sendo uma tradição
indígena, parece ter trazido consigo
elementos da tradição. Isso se expressa na
formação das equipes. Estas podem ser
formadas na tradição da patrilinearidade
(determinação de uma linhagem paterna) e da
uxorilocalidade (regra de residência em que o
genro vai morar na casa do sogro) entre
alguns povos. Desta forma, constituem-se
equipes formadas por um grupo de filhos e de
genros geralmente ligados às lideranças dos
povos indígenas. Por meio destes processos
as tradições são renovadas.” Os
pesquisadores fizeram os apontamentos com
base nas vivências do povo Umutina (MT).

ETNO-DESPORTOETNO-DESPORTO

Foto:Reprodução da Internet



PREPARAÇÃOPREPARAÇÃO
É COLOCADAÉ COLOCADA

À PROVAÀ PROVA

SANGUE FRIO ESANGUE FRIO E
ADRENALINAADRENALINA

HELSON FRANÇA

Depois de terem percorrido 15 quilômetros e
conseguido controlar um incêndio de grandes
proporções, que avançava violentamente sobre as
áreas verdes da Terra Indígena
Tenharim/Marmelos, no sul do Amazonas, o chefe
de esquadrão Assis Tenharim e sua equipe,
composta por mais quatro brigadistas indígenas, se
viram exaustos, sem água e perdidos.
O combate ao fogo havia se iniciado no cair da
tarde – como é o recomendado – e já era
madrugada. As lanternas não funcionavam e o
celular, tal como o GPS e rádio, haviam
descarregado. Após nove horas de trabalho
intenso, um dos brigadistas, completamente
esgotado e sentindo cãibras, não conseguia andar.

Foto: Arquivo Pessoal
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"Tudo parecia conspirar em nosso desfavor. Não
sabia onde estávamos, e nem de onde tínhamos
vindo. Por um momento, bateu o desespero,
confesso. Porém, nesse tipo de trabalho estamos
sujeitos a todo o tipo de imprevisto. Lembrei dos
ensinamentos e mantive a calma, caso contrário,
o desânimo poderia se instalar no grupo, o que
poderia ser trágico”, relatou Assis.

CAMINHADA NO ESCURO

Naquele dia quente e seco, no final de julho de
2019, o chefe de esquadrão se viu na maior
enrascada de sua vida. Envolvido pela escuridão,
respirou fundo e buscou uma referência na
memória: se lembrava de haver uma serra nas
proximidades daquela região. Perto dessa serra,
uma viatura do ICMBio estaria à espera deles.
Assis, então, tomou uma decisão: tentaria
encontrar a serra e avistar a viatura. Ele pediu
aos brigadistas que ficassem onde estavam, pois 

Tudo pareciaTudo parecia
conspirar emconspirar em
nosso desfavor.nosso desfavor.
Não sabia ondeNão sabia onde
estávamos, eestávamos, e
nem de ondenem de onde
tínhamos vindo.tínhamos vindo.
Por umPor um
momento, bateumomento, bateu
o desespero,o desespero,
confesso.confesso.  

iria sozinho tentar encontrar a
serra. Caso não encontrasse,
passariam a noite no
descampado e aguardariam o
resgate pela manhã.
Guiando-se pela luz das
estrelas e da Lua, e confiando
na sua intuição, o chefe de
esquadrão, depois de caminhar
por aproximadamente dois
quilômetros, avistou, não
muito longe, a serra. Fechou os
olhos e tratou de observar
novamente e atentamente.
Após se certificar de que o que
via não se tratava de alguma
miragem, fez o caminho
reverso para voltar onde os
brigadistas estavam. Quando lá
chegou, contou o que havia
visto, o que renovou as forças
do grupo.

Foto: Arquivo Pessoal



A caminhada até a serra levou duas
horas. No trajeto, Assis e outros três
brigadistas revezavam-se para carregar
nas costas o companheiro que não
conseguia andar. Quando lá chegaram,
observaram as luzes do giroflex da
camionete do ICMBio – acesas
propositalmente, para que os
brigadistas percebessem. Faltava
pouco. À medida que caminhavam em
direção às luzes, aumentavam os
gritos, e o veículo veio até eles. O dia
amanhecia quando, finalmente, a
equipe foi levada para a base do
ICMBio, onde pôde descansar e
recuperar as forças.
Assis explicou que, devido à
intensidade do incêndio, o grupo
concordou com a sua sugestão, por
não retornar à base do ICMBio quando
ainda tinham forças e equipamentos de
localização e comunicação em pleno
funcionamento. Se voltassem, conta, o
fogo poderia se alastrar para uma área
muito maior, agravando os danos ao
território indígena e tornando-se ainda
mais difícil de ser contido. A viatura
também não poderia abandonar o
posto para ir atrás deles, pois não
conseguia acessar certos trechos da
floresta e, como única via de
comunicação e transporte à base do
ICMBio, havia ainda o risco de vir a
atolar. Para completar, faltavam
brigadistas na ocasião.
“Fomos surpreendidos pela magnitude
do incêndio. E não havia outros
brigadistas para compor a nossa
equipe. Redobramos os nossos
esforços e conseguimos controlar o
fogo. O custo foi que ficamos perdidos
e exauridos. Mas tudo acabou bem”,
recorda Assis.

Ele e toda a equipe foram muito
elogiados pela competência e bravura
e até hoje o caso é lembrado entre os
todos os 24 membros da brigada
indígena Tenharim/Marmelos, além de
funcionários do ICMBio. “Controlamos
um foco de incêndio muito grande com
apenas facão, bomba costal e
abafador. Virou um causo. Alguns
aumentam aqui e ali. Com o tempo
essa história se tornará uma lenda”,
brinca o chefe de esquadrão, que ainda
lidera uma das equipes de brigadistas
que atuam na região.

Foto: A
rquivo Pessoal



CONTROLAMOS UMCONTROLAMOS UM
FOCO DE INCÊNDIOFOCO DE INCÊNDIO

MUITO GRANDEMUITO GRANDE
COM APENASCOM APENAS

FACÃO, BOMBAFACÃO, BOMBA
COSTAL ECOSTAL E

ABAFADOR. VIROUABAFADOR. VIROU
UM CAUSO.UM CAUSO.



Desde pequena, Gleicivane Ines
Marikianeyno, 22 anos, do povo
Manoki, nutre um fascínio por
atividades que envolvem certo grau
de risco e que trazem benefícios a
toda uma comunidade ou meio
ambiente. O sonho de se tornar
bombeira, contudo, foi adiado, em
razão de questões familiares.
Casada e mãe de dois f i lhos,  ela ,
porém, pôde sentir  um gostinho
da profissão neste ano,  ao se
tornar brigadista de uma das
equipes do terr itório indígena em
que vive.  “Quando estamos em
campo, toda a atenção é
direcionada para aquele momento.
O foco é totalmente na contenção
das labaredas.  Entro em um
estado de atenção plena,  mente
muito atenta.  Sinto adrenal ina.  É
uma sensação que remete ao
nosso inst into de sobrevivência e 

um brigadista cuida do outro",
detalha Gleicivane. 
Única mulher de seu povo a integrar
a brigada contra os incêndios
florestais, Gleicivane espera que nos
próximos anos mais mulheres possam
compor as equipes. “Infelizmente
muitas companheiras não se sentem à
vontade em participar da brigada, por
achar que é um trabalho
essencialmente masculino – o que
não tem nada a ver. Sou respeitada
em meio ambiente de trabalho e
exerço a função como qualquer outra
pessoa. Precisamos superar esses
preconceitos que ainda limitam muita
gente”, observou.
Uma das maiores inspirações de
Gleicivane vem de sua própria
instrutora, a indigenista Maristella
Aparecida Corrêa, que atuou na
Fundação Nacional do Índio (Funai)
por 38 anos. 

Foto: Adriano Gambarini/OPAN
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Ela é uma das principais especialistas
no país no controle do fogo sob o
contexto indígena. Vinculada ao
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), órgão responsável pela
gestão dos cursos de formação de
brigadistas voltados aos povos
originários – uma iniciativa do projeto
PrevFogo –, Maristella conta que já
não precisa se impor a um grupo
formado majoritariamente por
homens, mas que já teve que “falar
alto” diante de determinados
comportamentos que podem ser
enquadrados como machistas.
“Costumo brincar que sou mais
durona do que o mais durão dos
brigadistas. Geralmente as pessoas
com quem eu trabalho são
conscientes e respeitosas, mas já
ocorreram algumas poucas situações
desagradáveis, e trato logo de colocar

tudo em seu devido lugar”, diz, com
serenidade. 
Maristella detalha que o curso de
formação alterna entre atividades
teóricas e práticas. Durante o
treinamento, além de estratégias de
combate à dissipação de labaredas e
conhecimentos de primeiros socorros,
são ensinadas técnicas de caráter
preventivo, como a realização de
aceiros, que consiste na eliminação da
vegetação rasteira para evitar que o
fogo possa se espalhar.
A queima prescrita, que visa reduzir o
combustível acumulado (material seco)
e assim mitigar os efeitos das
queimadas, também é esmiuçada. O
trabalho preventivo ocorre antes do
início do período considerado crítico,
marcado pela baixa umidade do ar e
maior número de incêndios florestais.
Esse período geralmente vai de julho
até meados de outubro.

Foto: Arquivo Pessoal
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MaristellaMaristella    é indigenista e atua naé indigenista e atua na
formação das brigadas indígenasformação das brigadas indígenas
que preservam os territórios.que preservam os territórios.  
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área atingida, além de identificar se há
água na região, como lagos ou igarapés,
o que facilita muito.
Dessa forma podemos traçar a melhor
forma de manter as bombas costais
(reservatórios com alças carregado nas
costas, com uma extensão para despejar
água) sempre abastecidas”, explica Assis.
“Também não tínhamos o quadriciclo,
que é fundamental para o deslocamento
em longas distância e transporte dos
equipamentos. Antes, quando
percebíamos o foco de incêndio pela
fumaça, reuníamos todos os
equipamentos e partíamos a pé até a
área afetada, muitas vezes chegando no
local já cansados, o que comprometia os
trabalhos. Isso já não acontece mais”,
detalha o chefe de esquadrão.
Em Mato Grosso e no Amazonas
estiveram envolvidos neste ano 199
indígenas, distribuídos por 13 brigadas
pelos seguintes territórios: Bakairi,
Utiariti, Paresi, Myky, Manoki, Juininha,
Marãiwatsédé, Wawi, Parque Indígena
do Xingu e Tenharim/Marmelos.

A situação vivenciada por Assis Tenharim
em 2019 e os quatro brigadistas ilustra
uma série de desafios que os
profissionais têm de lidar na contenção
dos focos de incêndio, mas que, em razão
do incremento de novos equipamentos e
do aperfeiçoamento dos treinamentos, as
chances de contextos mais arriscados
virem a ocorrer ficam reduzidas. 
A Operação Amazônia Nativa (OPAN)
coopera com a atuação dos brigadistas
Kagwahiva, da TI Tenharim/Marmelos, no
Amazonas, Manoki e Myky, das TIs Menkü
e Manoki, e Xavante de Marãiwátsédé, em
Mato Grosso, por meio do melhoramento
da estrutura e formação no campo
tecnológico. Desde o ano passado, as
bases passaram a ter internet e as equipes
foram contempladas com ferramentas de
georreferenciamento, drones,
computadores e quadriciclo. “Ao contrário
de hoje, ainda não utilizávamos o drone
naquela época. O drone é fundamental na
definição de como iremos incidir sobre
determinado foco de incêndio, pois
conseguimos ter uma dimensão precisa da 



RITARITA
PIRIPKURAPIRIPKURA

M A T É R I A  D E  C A P AM A T É R I A  D E  C A P A

RITA É UMA DAS REMANESCENTES CONHECIDAS DOSRITA É UMA DAS REMANESCENTES CONHECIDAS DOS
PIRIPKURA, POVO INDÍGENA DO NOROESTE DE MATO GROSSO.PIRIPKURA, POVO INDÍGENA DO NOROESTE DE MATO GROSSO.

SEU SOBRINHO E IRMÃO, BAITA E TAMANDUA, VIVEMSEU SOBRINHO E IRMÃO, BAITA E TAMANDUA, VIVEM
ISOLADOS, MAS SOB A CONSTANTE AMEAÇA DE INVASORES.ISOLADOS, MAS SOB A CONSTANTE AMEAÇA DE INVASORES.

Foto: Reprodução do documentário "Piripkura", de Marina Oliva, Bruno Jorge e Renata Terra.
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EU ERA MUITOEU ERA MUITO
PEQUENA. MORREUPEQUENA. MORREU

MUITA GENTE.MUITA GENTE.
DEPOIS, FORAM OSDEPOIS, FORAM OS

ATAQUES. MATARAMATAQUES. MATARAM
TODO MUNDO. FOITODO MUNDO. FOI

MINHA AVÓ QUEMINHA AVÓ QUE
ME FALOUME FALOU

HELSON FRANÇAHELSON FRANÇA

Foto: Helson França/OPAN
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seus recursos naturais. “O homem branco
vem e derruba tudo, para pegar madeira e
colocar boi. Acabam com todo o mato. É
uma gente que derruba tudo para colocar
porteira”, resume a sobrevivente Piripkura,
a respeito do modo de agir dos invasores.
Para tentar escapar ao cerco que
avançava, os indígenas buscavam se
isolar nas partes mais densas e remotas
da floresta. Porém, os contatos
aconteciam, sempre com um histórico
de muita violência, que resultava
também em uma desorganização social
entre os grupos nativos.
Nesse contexto, Irmana foi parar em
uma das 15 grandes fazendas
sobrepostas no território de seus
ancestrais. Lá, passou a ser chamada de

Rita e foi submetida a anos de trabalhos
forçados, até ser resgatada pelo
indigenista da Operação Amazônia Nativa
(OPAN), João Lobato, no início da década
de 80. Foi quando ela ganhou um amparo
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e
começou a ter acompanhamento médico
regular, pela Casa de Apoio à Saúde do
Índio (Casai), em Porto Velho (RO).
Em um desses atendimentos, conheceu a
liderança Tîu Karipuna, com quem se
casou. Os Karipuna e os Piripkura têm em
comum a mesma matriz linguística, que
vem do grupo Kawahiva. Após o
falecimento de Tîu em um acidente de
barco, em 1995, Rita casou-se com o
primo dele, Aripã, com quem vive até hoje
na aldeia Karipuna.

Foto: Helson França/OPAN
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A TERRA INDÍGENAA TERRA INDÍGENA
KARIPUNA ESTÁKARIPUNA ESTÁ
LOCALIZADA NALOCALIZADA NA

MARGEM DIREITA DOMARGEM DIREITA DO
RIO JACI-PARANÁ.RIO JACI-PARANÁ.

Foto: Helson França/OPAN



“Ah, então pega o balde aqui. E
não, não é assim que carrega ele.
Tem que levar ele na cabeça”,
demonstrou Rita a uma
interlocutora, que havia se
prontificado a ajudá-la a lavar a
louça em um igarapé próximo da
habitação em que a indígena reside
As duas seguiram então para a
atividade. A visitante, com sua
vestimenta formal e tentando
equilibrar o balde na cabeça,
arrancava risadas discretas de Rita
– como que para não constranger a
convidada que estava lá para
passar uma tarde com ela.
Naquela manhã de sábado, Rita
havia estado durante toda a
primeira parte do dia trabalhando
na roça que mantém, quase
sozinha, na aldeia onde vive. Ela
cultiva mandioca e macaxeira.
Aripã, que costumava ser o seu
parceiro nas atividades diárias, está
parcialmente cego, em razão de
uma catarata e aguarda
atendimento médico há mais de um
ano. Rita é quem cuida dele.
“Em janeiro vamos à cidade para
Aripã ir ao médico. Não gosto da
cidade. Tem muito barulho lá e é
muito quente. Mas Aripã precisa de
um atendimento”, disse Rita, no
caminho para o igarapé. Na
ausência de Aripã, o filho mais
velho dele, Batiti, é quem às vezes
ajuda Rita na roça.
Quem a vê pela primeira vez
depara-se com uma mulher de
expressão sisuda – que carrega
consigo as marcas de uma vida de
superação. Porém, à medida que as
interações começam a fluir, por
meio da troca de impressões, o
semblante de Rita dá lugar a traços
serenos. E ela também se torna
mais à vontade. 

Foto: Helson França/OPAN



Comunicativa, a indígena se expressa em um português de poucos vocábulos,Comunicativa, a indígena se expressa em um português de poucos vocábulos,
mas de forma objetiva e contundente. A liderança Adriano Karipuna se fezmas de forma objetiva e contundente. A liderança Adriano Karipuna se fez
presente na ocasião de nosso encontro, servindo de tradutor epresente na ocasião de nosso encontro, servindo de tradutor e    deixou Ritadeixou Rita
mais confortável, sobretudo no início da conversa.mais confortável, sobretudo no início da conversa.
Ela não sabe ao certo a idade que tem, mas por meio de seus relatos e aspectoEla não sabe ao certo a idade que tem, mas por meio de seus relatos e aspecto
físico aparenta ter aproximadamente 60 anos. Rita demonstra estar saudável.físico aparenta ter aproximadamente 60 anos. Rita demonstra estar saudável.
Foi vacinada contra a covid-19, enxerga bem sem óculos, tem a audição afiadaFoi vacinada contra a covid-19, enxerga bem sem óculos, tem a audição afiada
e é muito ativa. Sua perspicácia foi fundamental para que a Terra Piripkurae é muito ativa. Sua perspicácia foi fundamental para que a Terra Piripkura
fosse reconhecida em 1985 e, posteriormente, para que Tamandua e Baitafosse reconhecida em 1985 e, posteriormente, para que Tamandua e Baita
fossem encontrados pela primeira vez, em 1989.fossem encontrados pela primeira vez, em 1989.

Foto: Helson França/OPAN
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Desde a publicação da primeira restrição de
uso à Terra Piripkura, houve sete renovações.
A última delas, aconteceu em 17 de setembro
deste ano, um dia antes de a validade da
portaria expirar. O prazo atribuído à
renovação foi de seis meses, considerado
insuficiente para a realização de todos os
trabalhos que fundamentam o processo de
demarcação – e que, portanto, gera
estranheza.
“É um prazo de validade exíguo, sobretudo se
olharmos para o histórico de outras portarias
de restrição de uso que foram publicadas. O
nosso receio é de que, após esse período, que
não é suficiente para realização dos estudos
antropológicos, etno-históricos e todo o
levantamento fundiário da área, a terra
indígena tenha os limites territoriais
reduzidos”, observou Bigio.
A reportagem questionou a Funai sobre a
justificativa pela renovação da portaria por
seis meses, mas não obteve retorno.
Recentemente, a Justiça Federal dissolveu o
Grupo Técnico (GT) que havia sido
constituído pela Funai para realização de
identificação e posterior demarcação da Terra
Indígena Piripkura, pois os integrantes não
possuíam a formação necessária para a
execução dos trabalhos, além de serem
notoriamente ligados a ruralistas – o que
evidencia conflito de interesses. Como ainda
não há um estudo conclusivo sobre a
presença de indivíduos na região,
especialistas acreditam que possa haver mais
indígenas vivendo no território, além de
Tamandua e Baita.
Como toda boa anfitriã, Rita se esforçava
para mostrar todos os cantinhos especiais do
lugar em que vive. Um desses lugares é um
bosque no interior da floresta, de onde é
possível admirar uma samaúma enorme. “Essa
aí com certeza tem idade para ser a minha
avó, ou bisavó”, brincou Rita, referindo-se à
árvore imponente.
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https://amazonianativa.org.br/2021/11/09/justica-dissolve-gt-constituido-pela-funai-para-identificar-e-demarcar-terra-piripkura/


A proximidade com a floresta parecia
fazê-la sentir-se mais à vontade, de
modo que sorria mais e se expressava,
inclusive, de maneira mais pausada e
precisa. “Às vezes penso que nunca mais
voltarei a morar em minha terra. Todas
as vezes que voltei lá vi muita árvore
derrubada. Estão acabando com a
floresta. E aí fica tudo muito quente,
igual cidade”, refletiu.
A percepção de Rita é constatada por
meio de diversos estudos, que deixam
evidentes uma escalada de destruição e
avanço criminoso sobre o território
Piripkura – beneficiados em grande
parte pela ineficiência dos órgãos de
fiscalização do governo.
Dados obtidos pelo sistema de
monitoramento independente (Sirad-I)
do Instituto Socioambiental (ISA),
identificou que de agosto de 2020 até o
momento foram desmatados 2.361
hectares no interior da Terra Indígena
Piripkura. Somente em março deste ano,
foram detectados pelo Sirad-I 518,8
hectares de floresta primária devastada

no território. Entre 2020 e 2021, a TI
perdeu o equivalente a 2.804 estádios
de futebol ou 1,7 milhões de árvores.
Entre as terras onde vivem povos
isolados, Piripkura foi a mais afetada
por desmatamentos ilegais em 2020,
conforme relatório técnico produzido
pela OPAN e ISA. 
Invasores também intensificaram o
cerco e a pressão ao redor do território.
Levantamento realizado pela OPAN, a
partir de dados obtidos dos processos
minerários protocolados na Agência
Nacional de Mineração (ANM), revelou
que, de 2019 até hoje, o tamanho da
área solicitada para prática garimpeira
no entorno da terra indígena (buffer de
10 quilômetros) aumentou mais de nove
vezes, saltando de 5.857 hectares para
53.889 hectares – o que representa um
incremento de aproximadamente 820%.

Foto: Helson França/OPANFoto: Helson França/OPAN
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QUE SAUDADE.QUE SAUDADE.
ESPERO QUEESPERO QUE

TAMANDUA E BAITATAMANDUA E BAITA
ESTEJAM BEM. E QUEESTEJAM BEM. E QUE
EU POSSA VOLTAR LÁEU POSSA VOLTAR LÁ

UM DIA, SEM VERUM DIA, SEM VER
ÁRVOREÁRVORE

DERRUBADA.DERRUBADA.



indígena fossem paralisadas até a
concretização da desintrusão. No
entanto, como evidenciam os
monitoramentos e estudos, a decisão
não vem sendo cumprida.
Enquanto isso, Rita segue com a sua
rotina ativa na aldeia Karipuna,
cuidando de seu parceiro. Em uma
ocasião daquele sábado, pela tarde, ela
estava sentada debaixo do pé da
grande mangueira, observando
atentamente a um mapa que lhe era
mostrado. Nele, sua terra de origem
era esmiuçada cartograficamente, com
vários pontos e locais – muitos dos
quais identificados com a ajuda dela
nas expedições. Seus olhos brilhavam à
medida em que cada lugar ou trecho
lhe era detalhado. “Que saudade.
Espero que eles [Tamandua e Baita]
estejam bem. E que eu possa voltar lá
um dia, sem ver árvore derrubada”,
disse, como que pensando alto.

Para tentar coibir o avanço criminoso
sobre o território, o MPF ingressou
com uma ação solicitando a retirada
de todos os invasores. Ao menos 15
grandes fazendas estão sobrepostas
sobre a terra indígena. Apesar de a
decisão judicial inicial ter atendido a
recomendação do MPF,
posteriormente, em função de
recursos interpostos pelos réus, o juiz
Frederico Martins acatou parcialmente
os pedidos, em agosto deste ano.
Segundo o magistrado, em razão do
elevado número de invasores na terra
indígena e diante da impossibilidade
de se executar a remoção
imediatamente, a Funai deveria então
elaborar um plano para a retirada dos
não índios, que incluísse a efetivação
de um cordão de isolamento, para
reforçar a política de não contato com
os indígenas que vivem no território.
Martins ainda expediu mandados de
interdição, para que todas as
atividades agropecuárias na terra

Foto:Reprodução da Internet
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Os agrotóxicos utilizados nas lavouras de

algodão, soja, milho, cana-de-açúcar e

outros ameaçam a saúde coletiva dos

munícipes circunvizinhos a elas e de seus

trabalhadores rurais.

Pesquisadores das universidades dos

diversos estados brasileiros têm

demonstrado quais são as doenças geradas

pelos princípios ativos que compõem a

fabricação de cada tipo de agrotóxico,

englobando câncer, más formações fetais,

abortos espontâneos, depressão, estresse,

entre outros desequilíbrios neurológicos,

respiratórios, renais e digestivos. 

A  p o p u l a ç ã o  d a s  t e r r a s  i n d í g e n a s

e s t á  i g u a l m e n t e  s u b m e t i d a  a o s  r i s c o s

d a s  r e f e r i d a s  d o e n ç a s  e  m o r b i d a d e s ,

principalmente daquelas cujo entorno

incide o modelo de produção químico-

dependente de agrotóxicos. 

A presença dos resíduos de agrotóxicos nas

águas, no ar e na terra incluem-se como

comprovações das pesquisas universitárias,

as quais atestam técnico-cientificamente

que a contaminação é de caráter

cumulativo e irreversível, mostrando como

esses venenos impactam os corpos e os

lugares frequentados por eles.

É intrínseca a relação entre saúde coletiva e

contaminação por agrotóxico, mas a

compreensão de quais são os impactos

desses venenos para a vida das populações

indígenas põem em xeque a adoção dessa

mesma abordagem.

ADRIANA WERNECK REGINA
Foto: Adriano Gambarini/OPAN

Foto: Giovanny Vera/OPAN



XXXXX
Essa questão é justificada pelo fato de que
“saúde” é um conceito construído
historicamente no universo da cultura
ocidental moderna e ele não tem validade
universal. A fim de nos deslocarmos do
risco de domesticar a abordagem de como
os agrotóxicos impactam as terras
indígenas, nos preocupamos em tentar
traduzir em que termos esse impacto é
tratado sob o ponto de vista do pessoal
indígena. 
Por meio do indigenismo, a experiência de
conviver com as famílias nas aldeias
proporcionou reconhecer a preocupação
recorrente entre os diferentes povos, de
investir na formação de um corpo forte e
disposto, nos revelando o que poderia ser
entendido como manifestação de “saúde”.
A noção de beleza, uma construção social
dinâmica e específica de cada povo,

Como se produz um corpo belo?Como se produz um corpo belo?

extrapola a dimensão das aparências
físicas, porque inclui aspectos
comportamentais. A disposição em
conversar com as pessoas, em pintar-se e
ornamentar-se, em dançar nas festas, em
ter ânimo, força, fôlego, resistência para a
caça, a pesca, a coleta, a confecção de
artefato, a construção de casas são
exemplos de o que pode ser considerado
belo e idealizado na construção de um
corpo. 
Se tomamos o conceito de “saúde” como
referência para estudar o impacto do
agrotóxico para os povos indígenas, é
recomendado considerarmos que saúde
tem a ver com a produção de um corpo
bonito.  Por extensão disso, conhecer qual
é a noção de beleza operante num
determinado povo e responder a pergunta:
como se produz um corpo belo? 

Foto: Giovanny Vera/OPAN

A noção de beleza, uma construção social dinâmica e específica
de cada povo, extrapola a dimensão das aparências físicas,

porque inclui aspectos comportamentais.



Há alimentos queHá alimentos que
são recomendados esão recomendados e

outros que devemoutros que devem
ser evitados,  porqueser evitados,  porque

eles vão ajudar aeles vão ajudar a
fabricar um tipo defabricar um tipo de
corpo que pode sercorpo que pode ser

preguiçoso ou fraco.preguiçoso ou fraco.   
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Há prescrições alimentares e
comportamentais que se constituem como
orientações dos mais velhos aos mais
jovens, há alimentos que são
recomendados consumir e outros que
devem ser evitados, porque eles vão
ajudar a fabricar um tipo de corpo que
pode ser preguiçoso ou animado, forte ou
fraco, disposto ou desanimado por
exemplo. 
As qualidades que contornam a noção de
um corpo bonito revelam o que é
socialmente valorizado em termos físicos,
comportamentais e afetivos. 
Portanto, a relação intrínseca entre saúde
coletiva e contaminação por agrotóxico
engloba as expressões sociais de como
cada povo cuida de seus corpos, o que vai
indicar quais as diretrizes para identificar
o que é considerado impacto de
agrotóxico para a realidade daquele povo,
particularmente.
Os moradores das terras indígenas que
têm como vizinhos imediatos as lavouras
testemunham a contaminação dos
alimentos que fazem parte de sua dieta,
dando luz à percepção de que as carnes
de caça e de peixe, bem como as frutas e
as águas, estão envenenadas, o que
configura as atuais condições de produzir
um corpo. 

Foto: Giovanny Vera/OPAN



Quando afirmamos, portanto, que o

agrotóxico constitui-se como uma pressão

no entorno das terras indígenas, é sob os

termos de um impacto nas condições de

nutrir os corpos. É a terra que nutre que

está prejudicada, enquanto fonte de

produzir um corpo bonito. O termo “saúde

coletiva” está sendo aqui traduzido como

corpo belo, nutrido pela relação que

constitui com outros corpos que fazem

parte da produção de sua beleza. 

Não é apenas o corpo humano que é
tratado como contaminado, mas os vários
outros corpos que têm relação intrínseca
com ele. O agrotóxico está contaminando
os animais, os peixes, as roças, as frutas, as
ervas medicinais, as águas e os méis. 
Não apenas os alimentos dos humanos
estão contaminados, como aqueles dos
bichos também estão. É o que nutre os
corpos que está sendo envenenado,
fazendo aparecer a ideia de um impacto
sobre as condições de o corpo ser nutrido.

Fotos: Giovanny Vera/OPAN



RAÍZES DO PURUS:RAÍZES DO PURUS:RAÍZES DO PURUS:
ESTRATÉGIAS PARA CONTRIBUIR COM AESTRATÉGIAS PARA CONTRIBUIR COM AESTRATÉGIAS PARA CONTRIBUIR COM A

CONSERVAÇÃO DECONSERVAÇÃO DECONSERVAÇÃO DE
   2 MILHÕES DE HECTARES2 MILHÕES DE HECTARES2 MILHÕES DE HECTARES
DE FLORESTASDE FLORESTASDE FLORESTAS

Com as experiências de manejo
sustentável de pirarucu, castanha,
copaíba e de implementação de
Sistemas Agroflorestais, os povos
Apurinã, Deni do Xeruã, Jamamadi e
Paumari do Tapauá estão tendo
sucesso em conservar um cinturão de
mais de dois milhões de hectares de
floresta em seis terras indígenas no sul
e sudeste do Amazonas. A atividade
está contribuindo para evitar invasões,
ordenar o uso dos recursos naturais,
por meio de acordos coletivos, e gerar
renda para as comunidades.
Essas iniciativas são as principais
estratégias do projeto Raízes do Purus,
realizado pela Operação Amazônia
Nativa – OPAN desde 2013, com
patrocínio da Petrobras, na terceira
fase do projeto, que começou em
agosto de 2021. A ideia é que, por
meio do manejo sustentável, estes
povos continuem fortalecendo a sua
organização coletiva e os seus
sistemas de vigilância comunitários.
Desde o início do projeto, esse tipo de
ação contribui para valorizar os modos
de vida das comunidades e para

Na foto abaixo, Marcelino
Apurinã mostra os bons
resultados da unidade de um
Sistema Agroflorestal na aldeia
Novo Paraíso. 
Foto: Adriano Gambarini/OPAN
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Foto: Adriano Gambarini/OPAN

recuperar a biodiversidade em seus territórios,
após longo período de escassez causado pela
exploração predatória e ilegal. Em 2019, dados
do Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite
(Prodes), do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), indicavam que 99% dos seis
territórios estavam conservados.
A Amazônia é peça-chave na mitigação da crise
climática. Os povos indígenas, cujos modos de
vida tradicionais mantêm a floresta em pé, se
tornaram atores centrais no debate sobre as
estratégias para desacelerar o aquecimento
global. Para que seus territórios continuem
regulando o clima e o regime de chuvas, eles
precisam estar protegidos e as iniciativas de
manejo e comercialização sustentável de
produtos da sociobiodiversidade despontam
como aliadas da vigilância e da conservação da
fauna e da flora.
Ricas em peixes, quelônios e caças, as três
terras indígenas Paumari, no rio Tapauá,
tornaram-se alvo da pesca predatória, para o
abastecimento de grandes centros urbanos. O
pirarucu e outras espécies importantes para a
segurança e cultura alimentar do povo estavam
desaparecendo. Diante da ameaça à qualidade 

de vida, os Paumari decidiram implementar o
manejo sustentável do pirarucu, em um
trabalhoso processo de capacitação e
mobilização das comunidades. O primeiro passo
foi estruturar um sistema de vigilância que,
hoje, envolve as famílias em escalas semanais, e
está incorporado no cotidiano das
comunidades.
Com os territórios bem vigiados e monitorados,
os indígenas conseguiram conter a pesca
predatória e aumentaram exponencialmente os
estoques de pirarucu e de outras espécies de
peixes e caças. Para se ter uma ideia, em 12
anos de manejo, a população de pirarucu
aumentou 631%, aponta o monitoramento
realizado em 16 lagos.
Os Paumari ficaram cinco anos sem pescar nos
lagos destinados ao manejo, até que a
população de pirarucu se recuperasse. Desde
2013, realizam, anualmente, a pesca de uma
cota sustentável, autorizada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama). Além do mercado
regional, o pirarucu é vendido em São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília, por meio da marca
Gosto da Amazônia, criada pelo Coletivo do
Pirarucu, do qual a AIPA e a OPAN fazem parte.



A experiência dos Paumari recebeu,
em 2015, o Prêmio Nacional da
Biodiversidade, e reconhecida como
tecnologia social pela Fundação Banco
do Brasil, tornando-se referência de
cadeia produtiva em territórios
indígenas. Os Deni do Xeruã seguiram
o mesmo modelo do manejo paumari.
Eles incorporaram essa estratégia para
a proteção e conservação da
biodiversidade da terra indígena Deni,
localizada na bacia do rio Juruá, a
partir da elaboração de seu Plano de
Gestão Ambiental e Territorial,
finalizado no ano de 2011.
Ao longo de décadas, a extração do
látex da seringa, a exploração
madeireira e o comércio ilegal de peles

de animais, permeou a vida deste povo,
em relações econômicas desiguais e
predatórias. Com a homologação de
sua terra, em 2004, os Deni
empenharam-se em ações de vigilância
para combater a exploração ilegal dos
recursos naturais e a presença de não
indígenas em seu território. O povo
adotou o manejo do pirarucu como
ferramenta de proteção territorial, e
contou com ajuda dos Paumari para
estruturar a atividade em uma série de
intercâmbios e atividades formativas.
“A partir do manejo, os Deni
começaram a se especializar na
vigilância para proteger melhor o
território”, explicou Leonardo Kurihara,
coordenador do Raízes do Purus.



O INDÍGENA PENSA EMO INDÍGENA PENSA EM
FARTURA, EM LUGARFARTURA, EM LUGAR

RICO DE CAÇA, DERICO DE CAÇA, DE
PEIXE, DE FRUTA.PEIXE, DE FRUTA.
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O projeto também apoia os Apurinã no manejo e na
comercialização da castanha-do-Brasil, iniciativa que
toca em questões históricas ligadas à dependência do
povo a modelos patronais. “Os Apurinã conquistaram
mais autonomia e eficiência na manutenção dos
castanhais e na geração de renda para as famílias, sendo
uma das principais referência de quebra de paradigmas
comerciais e de melhoria na qualidade da produção na
região”, explica Kurihara.
Especialistas na extração do óleo de copaíba, que tem
muita relevância comercial devido às suas propriedades
anti-inflamatórias, os Jamamadi da terra indígena
Jarawara/Jamamadi/Kanamanti tinham muito interesse
em desenvolver a atividade como alternativa econômica
sustentável. Essa foi uma das demandas apresentadas
pelo povo em seu Plano de Gestão Territorial e
Ambiental (PGTA), elaborado durante a primeira edição
do Raízes do Purus, e publicado em edição bilíngue
(jamamadi e português). No documento, os Jamamadi
apresentam como vivem e como querem continuar
vivendo, tendo em vista a preocupação em garantir os
recursos naturais e culturais para as futuras gerações. E
o manejo de óleos vegetais vem se mostrando uma
estratégia eficaz para fortalecer a vigilância do território,
conservar a biodiversidade e gerar renda para as
comunidades. Com apoio do projeto, os Jamamadi
aprimoraram suas técnicas de manejo do óleo de
copaíba, aumentando a produtividade por meio de
práticas sustentáveis que valorizam ainda mais o
produto no mercado regional.

PRÓXIMOS PASSOSPRÓXIMOS PASSOSPRÓXIMOS PASSOS
Em sua terceira fase, que irá até 2024, o Projeto Raízes do Purus
iniciará uma aproximação com os povos Banawa e Kanamari do
Xeruã, que vêm demandando apoio na gestão de seus territórios,
e serão envolvidos em intercâmbios e trocas de experiências com
iniciativas de manejo sustentável dos povos indígenas vizinhos.
Outra novidade é o apoio ao manejo do açaí na terra indígena
Caititu. O projeto continuará fortalecendo as iniciativas de
manejo sustentável já em andamento, por meio da assessoria
técnica nas diferentes etapas das atividades, do apoio à
vigilância dos territórios, e da busca por mercados que valorizem
e remunerem de forma justa as comunidades não só pelos
produtos de qualidade que oferecem, mas também pela proteção
da floresta, e a garantia da continuidade de serviços
ecossistêmicos fundamentais para o futuro da humanidade. O projeto Raízes do Purus é uma iniciativa da OPAN, com patrocínio

da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Sociombiental.

Fotos: Adriano Gambarini/OPAN



FESTIVALFESTIVAL
JURUENA VIVOJURUENA VIVOJURUENA VIVO

A HISTÓRIA DO ENCONTRO QUE REÚNE OS POVOSA HISTÓRIA DO ENCONTRO QUE REÚNE OS POVOSA HISTÓRIA DO ENCONTRO QUE REÚNE OS POVOS
INDÍGENAS DE MATO GROSSO PARA DEBATER E TROCARINDÍGENAS DE MATO GROSSO PARA DEBATER E TROCARINDÍGENAS DE MATO GROSSO PARA DEBATER E TROCAR

INFORMAÇÕES SOBRE AS AMEAÇAS À SUB-BACIA DOINFORMAÇÕES SOBRE AS AMEAÇAS À SUB-BACIA DOINFORMAÇÕES SOBRE AS AMEAÇAS À SUB-BACIA DO
JURUENA E PARAJURUENA E PARAJURUENA E PARA       CELEBRAR A CULTURA TRADICIONAL.CELEBRAR A CULTURA TRADICIONAL.CELEBRAR A CULTURA TRADICIONAL.

Foto: Henrique Santian/OPAN



20142014

O avanço dos empreendimentos
hidrelétricos uniu indígenas de diferentes
povos, pequenos produtores rurais,
indigenistas, estudantes e pesquisadores
em uma causa comum: lutar pela saúde da
sub-bacia do Juruena. 
Essa luta ganhou corpo, voz e um nome.
Assim, em novembro de 2014 esses
idealistas, em busca de uma boa
esperança para o futuro, inauguraram o
Festival Juruena Vivo. 
A primeira sede do agora já consagrado
festival foi um local igualmente histórico,
a Fazenda São Nicolau, em Cotriguaçu
(MT). A propriedade é considerada um
símbolo para representar o respeito ao
meio ambiente e como o trabalho da
sociedade organizada pode produzir
mudanças significativas.  Desde 1998, a

ONF Brasil transforma o que era uma antiga
pastagem em uma área de reflorestamento.
Nesse palco de valoroso peso simbólico,
nos dias 18 e 19 de novembro,
desenvolveu-se a 1ª edição do Festival
Juruena Vivo. A programação inaugural
foi marcada pela troca de experiência
entre diferentes  organizações e povos
indígenas a respeito das singularidades da
região e das ações socioambientais
realizadas no local. No fim dos debates, os
participantes decidiram que era preciso
articular a criação de um coletivo, assim
nasceu a "Rede Juruena Vivo". 
À época, coube ao cacique geral do povo
Manoki, Manoel Kanunxi, resumir a
importância do evento. “Estamos cuidando da
pequena floresta que a gente tem. A gente
cuidando da mãe natureza, a mãe natureza
cuida da gente de volta,"

Foto: Thiago Foresti
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Fortalecimento das representações e lideranças e integração das comunidades
indígenas e rurais da bacia do Rio Juruena. Esses foram os temas centrais da 2ª
edição do Festival, que aconteceu nos dias 9 e 10 de outubro de 2015, em Juína
(MT). Durante o evento, os povos indígenas que vivem na região receberam
algumas boas notícias, como a da criação de um programa de rádio do coletivo, de
responsabilidade da Rede Juruena Vivo, mas aberto às comunidades locais. 

A programação contou, ainda, com uma feira, na qual três agricultoras familiares de
Cotriguaçu puderam comercializar seus produtos, como derivados do babaçu e da
castanha. Indígenas da região também levaram seus artesanatos para exposição e
venda. A segunda edição foi marcada por um emocionante Festival da Canção, com
composições inspiradas no Juruena. 

Fotos: Arquivo/OPAN
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O Festival Juruena Vivo teve as pautas da segurança alimentar, acesso à água e os
impactos da produção de energia como temas de reflexão. Durante o festival, os
participantes debateram sobre o uso sustentável da bacia hidrográfica, que sofria,
em 2016, pressões de mais de 100 projetos de usinas hidrelétricas propostos em
seu curso. 

Os participantes puderam acompanhar, também, cinco painéis temáticos sobre os
princípios para a participação popular nos processos de viabilização dos
empreendimentos hidrelétricos.

Mas também teve diversão, a exemplo de uma charmosa mostra sociocultural,
assim como uma feira de produtos da agricultura familiar e cursos livres de
iniciação à prática de instrumentos musicais. A 3ª edição aconteceu em Juara (MT),
entre os dias 27 e 30 de outubro. 

Fotos: Revista Vaidapé

https://redejuruenavivo.com/2016/10/13/o-iii-festival-juruena-vivo-vem-ai/
https://redejuruenavivo.com/2016/10/13/o-iii-festival-juruena-vivo-vem-ai/


20172017

A 4ª edição do Festival foi especial por ter sido a primeira realizada em uma Terra
Indígena, a Erikpatsa, em Brasnorte. Nessa terra, a Aldeia Primavera foi palco para
o evento que reuniu cerca de 500 pessoas de pelo menos 12 povos. Do dia 10 ao
dia 12 de novembro de 2017, os participantes realizaram importantes debates
sobre a valorização das culturas indígenas, o planejamento e o desenvolvimento
territorial na sub-bacia do Juruena e o direito à consulta e consentimento livre,
prévio e informado.

Durante o evento, os indígenas trocaram experiências, por meio dos relatos dos
impactos que a região sofre com a instalação de hidrelétricas, como a de Teles
Pires e São Manoel. A programação do evento também contou com mostra de
cinema, feira de artesanato e apresentações culturais de todos os povos indígenas 
 presentes no festival. 

Fotos: Giovanny Vera/OPAN
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Em sua 5ª edição, o Festival Juruena Vivo concentrou suas atividades no
intercâmbio produtivo e cultural entre os povos da bacia do Juruena. Os painéis de
debate do evento produziram diálogos sobre as formas de aproveitamento e
valorização da sociodiversidade da região.

Cerca de 200 pessoas, entre indígenas dos povos Apiaká; Munduruku; Kaibi; Myky;
Tapayuna; Rikbaktsa; Manoki; Nambikwara; Paresi; e agricultores dos
assentamentos PA Nova Esperança; Ouro Verde; Juruena; Vale do Amanhecer e
Iracema, compareceram ao Festival que aconteceu entre os dias 1 e 4 de
novembro, em Juína (MT), para trocar suas experiências.

Fotos: Henrique Santian/OPAN
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A sexta edição do Festival Juruena Vivo aconteceu entre os dias 24 a 27 de
outubro na Comunidade de Pedreira e Palmital, a 30 quilômetros da cidade de
Juara (MT). Os participantes aproveitaram a oportunidade para realizar importantes
debates envolvendo temas como a importância das águas do Juruena na
composição da Bacia Amazônica e a atividade de pesca na região.

Além dos trabalhos, teve muita festa. O Festival foi marcado por rodas culturais,
baile e uma feira de artesanatos e de produtos da biodiversidade. Participaram dos
quatro dias de evento diferentes povos indígenas, agricultores, extrativistas,
organizações sociais, estudantes e pesquisadores. 

Fotos: Lívia Alcântara/OPAN



Em 2020, o Festival trouxe como tema parte de um canto antigo que diz: “terra
meu corpo, água meu sangue, ar meu sopro e fogo meu espírito”. Os dizeres foram
escolhidos para lembrar da conexão entre humanos e a natureza. 

A edição de 2020 foi especialmente desafiadora para todos, pois foi a primeira vez
que seus organizadores precisaram desenvolver a programação em um formato
totalmente online, para atender às limitações impostas pela pandemia coronavírus.

A programação foi dividida em dois momentos, um aberto ao público e transmitido
pelas redes sociais,  e outro fechado, com reuniões realizadas via plataforma de
videoconferências. 

Fotos: Reprodução da Internet
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A oitava edição do Festival Juruena Vivo trouxe as questões socioambientais que
incidem sobre a região da sub-bacia do Rio Juruena para serem debatidas em três
dias de evento. Do dia 26 ao dia 28 de novembro, palestras, mostras audiovisuais,
debates, expressões musicais e teatrais compuseram a programação do Festival
que ocorreu em formato híbrido, com o desenvolvimento de atividades virtuais e
presenciais, conforme todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

As atividades presenciais foram realizadas dias antes da abertura do Festival. Entre
6 e 7 de novembro, na aldeia Mayrob, localizada na Terra Indígena Apiaká-Kayabi,
foi desenvolvida uma dinâmica de educação ambiental, organizada pelo povo
Apiaká, com estudantes da Escola Leonardo Krixi Apiaká. A ação detalhou sobre as
técnicas de reflorestamento e utilização de mudas frutíferas.

Fotos: Reprodução da Internet



Silvia Bonotto observa a fabricaçãoSilvia Bonotto observa a fabricação
de farinha de mandioca.de farinha de mandioca.
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URUCARA, AMAZONAS, 1974.URUCARA, AMAZONAS, 1974.
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Egydio Schwade eEgydio Schwade e
Gleci Carneiro, oGleci Carneiro, o

primeiro coordenadorprimeiro coordenador
geral e a primeirageral e a primeira

secretária da OPAN.secretária da OPAN.
Foto tirada em 1972,Foto tirada em 1972,

em Rio Negro, PR.em Rio Negro, PR.

CONVERSACONVERSACONVERSA
de aldeiade aldeiade aldeia

Isaldina dosIsaldina dos
Santos e DomitilaSantos e Domitila
Manoki. Manoki. ConversaConversa
de aldeia, 1972.de aldeia, 1972.
Aldeia Cravari,Aldeia Cravari,  
  Brasnorte,Brasnorte,    MT.MT.



Primeiro posto dePrimeiro posto de
saúde na aldeiasaúde na aldeia

Manoki. Foto de 2001.Manoki. Foto de 2001.
Registro do convênioRegistro do convênio

OPAN/Funasa.OPAN/Funasa.

A integração entre osA integração entre os
indigenistas da OPAN eindigenistas da OPAN e

os profissionais de saúdeos profissionais de saúde
contratados pelocontratados pelo

Convênio OPAN/Funasa.Convênio OPAN/Funasa.
Aldeia Enawene,Aldeia Enawene,    2002.2002.



Na aldeia Myky, XinunxiNa aldeia Myky, Xinunxi
recebe atenção darecebe atenção da

técnica de enfermagem.técnica de enfermagem.
Registro do convênioRegistro do convênio

entre OPAN e Funasa,entre OPAN e Funasa,
foto de 2003.foto de 2003.  

A enfermeira VivianeA enfermeira Viviane
orienta a auxiliarorienta a auxiliar

Laurinda. FormaçãoLaurinda. Formação
continuada na aldeiacontinuada na aldeia

Manoki. Foto de 2002.Manoki. Foto de 2002.
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