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RESUMO 

 
 
 
Resumo: A condição atual da população indígena na Amazônia reflete uma disputa histórica 
por modelos de ser e estar no mundo. A reivindicação pelo direito ao território indígena 
representa a luta por territorialidades múltiplas que garantam o usufruto exclusivo da terra e 
as condições necessárias para a vida. A luta dos povos indígenas se insere em um contexto de 
luta múltiplo composto por povos e comunidades tradicionais que vêm sendo ameaçados pelo 
modelo civilizatório hegemônico desenvolvimentista promovido por grandes empresas do 
agronegócio, mineração, hidrelétricas, madeireiras entre outras, que, em sua maioria, atuam 
com o incentivo de instituições públicas e buscam a partir da exploração dos recursos naturais 
da Amazônia, suprir o desenfreado consumo em múltiplas escalas da sociedade capitalista 
moderna. A proposta deste trabalho é a partir da análise de dezessete cartas públicas dos 
povos indígenas da Amazônia, compreender as mudanças de eixo dos conflitos da terra ao 
território expressa a partir da diversificação étnica das territorialidades em resistência em um 
contexto de ressignificação das lutas sociais. As cartas produzidas pelos povos indígenas e 
movimentos sociais no período de 2007 à 2013,redigidas principalmente, às autoridades 
governamentais, foram escolhidas como instrumento de análise pois proporcionam a 
compreensão das demandas e agendas de resistência indígenas a partir de seus próprios 
referenciais e discursos, que promovem críticas multiescalares ao modelo de desenvolvimento 
atuante em seus territórios e à sociedade que o propaga e legitima. Buscamos a partir deste 
trabalho ampliar a compreensão do campo das lutas indígenas e ressaltar outras formas de 
relação com a natureza, outras concepções de desenvolvimento e outras expectativas de 
futuro. 

Palavras chave: Amazônia. Territorialidades Indígenas. Conflito Socioambiental. Cartas 
Indígenas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
                                                         

ABSTRACT 

 

 
Abstract: The present condition of the indigenous population in the Amazon reflects a 
historic dispute over models of being and being in the world. The claim for the right to 
indigenous territory represents the struggle for multiple territorialities that guarantee the 
exclusive usufruct of the land and the necessary conditions for life. The struggle of 
indigenous peoples is part of a multi-struggle context composed of traditional peoples and 
communities that have been threatened by the developmentalist hegemonic civilizational 
model promoted by large agribusiness, mining, hydroelectric, logging and other companies, 
which, for the most part, work with the encouragement of public institutions and seek from 
the exploitation of natural resources of the Amazon, supply the rampant consumption on 
multiple scales of modern capitalist society. The proposal of this work is based on the analysis 
of seventeen public letters of the indigenous peoples of the Amazon, understanding the 
changes of the axis of the conflicts of the land to the territory expressed from the ethnic 
diversification of the territorialities in resistance in a context of resignification of the social 
struggles. The letters produced by indigenous peoples and social movements from 2007 to 
2013, drafted mainly to the governmental authorities, were chosen as an analysis instrument 
because they provide an understanding of indigenous resistance demands and schedule based 
on their own references and discourses. promote multi-scale critiques of the development 
model in their territories and the society that propagates and legitimizes it. We seek to 
broaden the understanding of the field of indigenous struggles and to highlight other forms of 
relationship with nature, other conceptions of development and other expectations of the 
future. 
 

Keywords: Amazon. Indigenous Territorialities. Socio-environmental conflict. Indigenous 

Letters 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui uma multiplicidade de grupos originários conhecidos como povos e 

comunidades tradicionais que, a partir de suas identidades territoriais reivindicam o direito à 

terra e ao território. 

O conceito de comunidade tradicional, tal como foi proposto por Brandão (2012), tem 

como ponto de partida uma contextualização histórica da região, pela qual, a comunidade 

tradicional se define a partir de sua presença histórica e/ou de sua memória enquanto 

comunidade coletiva em um determinado território: “são comunidades tradicionais aquelas 

que “ali estavam” quando outros grupos humanos, populares ou não, “ali chegaram” e “ali se 

estabeleceram””. (BRANDÃO, 2012, p.74). Segundo este autor, as comunidades tradicionais: 

 
a) São herdeiras de povoadores ancestrais, distantes da atual geração o bastante para 
que seus nomes, suas datas e seus feitos estejam totalmente apagados de registros 
históricos e/ou sejam revividos na memória como uma saga fundadora ou um 
pequeno repertório de mitos; 
b) São herdeiras de povoadores ancestrais reconhecidos, de tal maneira que os dados 
de origem da geração fundadora estão estabelecidos como registro (não raro 
documentos pessoais ou cartoriais de fundação de ligar ou doação de terras) e cuja 
linha de sucessão de modo geral pode ser traçada até presente geração; 
c) A geração atual é ou se reconhece, desde um tempo passado, mas ainda presente 
na vida dos mais velhos ou na memória ativa de seus filhos, como fundadora 
original do ligar em que vive e da comunidade que constitui; 
d) Uma leva de povoadores chega a um lugar es estabelece ali, em termos de uma 
“atualidade presente” uma comunidade com características culturais e identitárias 
que a aproximam de comunidades tradicionais mais antigas ou mesmo ancestrais. 
Muda-se, neste caso, um lugar atual de vida, mas não um modo antecedente de vida. 
(BRANDAO, C; LEAL, A., 2012, p 74) 

 
Desta forma, os processos de construção simbólica das múltiplas comunidades 

tradicionais se dão a partir de marcos identitários que têm o território reivindicado a partir da 

presença e/ou memória do coletivo. O território é fator estruturante do sentido de 

pertencimento coletivo das comunidades tradicionais, seja a partir do histórico de presença, 

seja a partir da memória enquanto construção das características culturais das populações 

tradicionais. Pautadas sob esse sentindo de pertencimento coletivo, as territorialidades 

ganham força como instrumentos de luta. 

Por esta razão, a territorialidade, como estratégia de luta, faz parte de um processo de 

reorganização das agendas de resistência das populações tradicionais frente ao avanço de uma 

fronteira civilizatória, que contrapõe política, econômica, cultural e simbolicamente os 

múltiplos modos de vida presentes na Amazônia. Segundo Little (2002): 
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[...] A história das fronteiras em expansão no Brasil é, necessariamente, uma história 
territorial, já que a expansão de um grupo social, com sua própria conduta territorial, 
entra em choque com as territorialidades dos grupos que residem aí. Nesta dinâmica, 
podemos identificar as origens do que Oliveira (1998) chama de “processos de 
territorialização” que surgem em “contextos intersocietários” de conflito. Nesses 
contextos, a conduta territorial surge quando as terras de um grupo estão sendo 
invadidas, numa dinâmica em que, internamente, a defesa do território torna-se um 
elemento unificador do grupo e, externamente, as pressões exercidas por outros 
grupos ou pelo governo da sociedade dominante moldam (e às vezes impõem) outras 
formas territoriais. (LITTLE,2002, p.4) 
 
 

A Amazônia tem um longo histórico de uso e ocupação territorial. O início dos 

processos de emergências de “novas identidades” territoriais na Amazônia, que estão 

relacionados a um passado colonial histórico da região, tem, sobretudo, as décadas de 1960 a 

1990, como marcos temporais significativos. 

Ao longo da década de 1960 e 1970, a Amazônia foi alvo privilegiado de um discurso 

militar conservador que defendia a integração territorial brasileira como estratégia de 

modernização da nação. A grande extensão territorial e a abundância de recursos levaram a 

Amazônia a ser a região privilegiada de incentivos promovidos pelas políticas públicas 

militares à exploração dos recursos naturais ali presentes, sobretudo a partir de “grandes 

projetos” pautados sobre um discurso desenvolvimentista. A Amazônia era considerada um 

“vazio demográfico” que deveria ser anexado ao controle do governo militar como forma de 

defesa a possíveis intervenções estrangeiras, sob o lema “integrar para não entregar”. As 

populações tradicionais ali presentes foram completamente desconsideradas e suas existências 

e modos de vida foram vistos como um entrave ao progresso nacional.  

A partir do final da década de 1980, com a Constituição de 1988 o direito à diferença 

foi reconhecido, representando ganhos e visibilidades na questão territorial dos povos e 

comunidades tradicionais da Amazônia. Do ponto de vista de Almeida (2004), a nova 

legislação contribuiu com o abandono da ideia de que o indígena era uma categoria social 

transitória, que estaria fadada ao desaparecimento a partir de sua inclusão no modo de vida 

hegemônico com o avanço da urbanização.  

Apesar do direito à terra, tradicionalmente ocupada, ter sido reconhecido 

institucionalmente, dificuldades de efetivação dos dispositivos legais foram marcantes, 

revelando tensões jurídico-formais diante da visibilidade dada a populações subalternizadas e 

invisibilizadas histórica e socialmente. Segundo Almeida (2004): 

 
A efetivação dos novos dispositivos da Constituição Federal de 1988, contraditando 
os velhos instrumentos legais de inspiração colonial, tem se deparado com imensos 
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obstáculos, que tanto são urdidos mecanicamente nos aparatos burocrático-
administrativos do Estado, quanto são resultantes de estratégias engendradas por 
interesses de grupos que historicamente monopolizam a terra. (ALMEIDA, 2004, 
p.5) 

 
 

No momento em que a mentalidade hegemônica abre o conflito territorial a partir do 

processo de modernização e expansão da fronteira econômica, política e cultural sobre o 

território tradicionalmente ocupado, a identidade territorial, aparece como estratégia de luta 

por direitos e reconhecimento frente aos interesses econômicos e políticos de exploração dos 

recursos naturais presentes nas terras tradicionalmente ocupadas da Amazônia. A luta se dá 

pela terra e pelo território. As populações tradicionais lutam não apenas pelo reconhecimento 

de suas terras, mas também e, principalmente, pelo reconhecimento de suas culturas e de seus 

modos de vida. 

A proposta de pesquisa para a realização deste trabalho de conclusão de curso se deu a 

partir da realização do projeto de iniciação científica: “A “Ambientalização” e a “Etnização” 

das lutas sociais pela terra na Amazônia: novas agendas, novos agenciamentos políticos-

territoriais”. O projeto de extensão teve como objetivo analisar o significado da 

ambientalização e da etnização no repertório de luta dos “novos” sujeitos protagonistas nas 

lutas sociais pelos direitos territoriais na Amazônia buscando compreender como esse 

processo vem ressignificando a questão agrária e implicando em reconfigurações identitárias, 

na constituição de novos sujeitos políticos e na criação de novas agendas por direitos 

territoriais. 

A pesquisa foi primeiramente efetuada a partir de um levantamento teórico-

metodológico que buscou fundamentar os principais conceitos significativos para a 

compreensão do campo dos conflitos territoriais indígenas na Amazônia.  

Conceitos como território, territorialidades, identidade, identidade territorial, 

etnogênese, ambientalização, conflito ambiental, campo, capital, fronteira, espoliação, entre 

outros, foram estudados a partir de publicações, artigos, resenhas e fichamentos de textos de 

diversos autores. 

Após o levantamento bibliográfico e estudo teórico inicial, a fase seguinte da pesquisa 

foi o levantamento de dados acerca da luta indígena na Amazônia. A Internet foi o principal 

canal de informações, principalmente a partir de notícias, jornais, documentários, fotos, 

revistas e almanaques publicados por instituições como o Instituto Sócio Ambiental (ISA) e 

organizações como o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). 
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Também selecionamos um material estatístico e cartográfico produzidos por algumas 

instituições de pesquisa e militância, assim como legislações federais, estaduais e municipais 

que tratam de questões envolvendo o acesso à terra e reconhecimento de territórios. 

Após a pesquisa de um panorama geral dos povos indígenas iniciamos a análise 

documental de dezessete cartas redigidas por povos indígenas e movimentos sociais em 

situação de conflito na Amazônia destinadas, principalmente, às autoridades institucionais e 

estatais como forma de protesto, denúncias e requerimentos. 

O objetivo geral do trabalho é compreender, com base na leitura das cartas públicas 

dos povos indígenas, as mudanças de eixo dos conflitos da terra ao território, expressa a partir 

da diversificação étnica das territorialidades em resistência em um contexto de ressignificação 

das lutas sociais. 

Nosso interesse é compreender as estratégias de afirmação da luta indígena pelo 

direito à terra e ao território, sobretudo a partir dos anos 2000, no combate ao modelo de 

desenvolvimento neoliberal que promove a exploração dos recursos naturais por meio de 

grandes projetos, vinculados a uma lógica geopolítica mundial, que, ameaçam os territórios 

indígenas.O recorte regional da pesquisa é a Amazônia por representar o maior número de 

Terras Indígenas do país e o maior número de vítimas de conflitos em terras tradicionalmente 

ocupadas 

Para Svampa (2013) nos últimos dez anos ocorreu na América Latina uma mudança 

no modelo de acumulação: a passagem do Consenso de Washington baseado na valorização 

financeira para o Consenso das Commodities baseado na exportação de produtos primários 

em larga escala. 

Esta passagem, sob o ponto de vista de Svampa (2013), apresenta a entrada de uma 

nova ordem econômica e política, sustentada pelo boom dos preços de matérias primas e bens 

de consumo demandados cada vez mais pelos países centrais e potências emergentes. O 

resultado desses processos é a consolidação de um estilo de desenvolvimento extrativista na 

América Latina, estruturado sobretudo, a partir dos grandes projetos de exploração de 

recursos naturais bem como na expansão das fronteiras para os territórios considerados 

“improdutivos”. Segundo Svampa (2013): 
[...]el nuevo «Consenso de los Commodities» conlleva la profundización de la 
dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y produce 
nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Entre los elementos 
comunes de esta dinámica podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, 
la tendencia a la monoproducción o la escasa diversificación económica y una lógica 
de ocupación de los territorios claramente destructiva. En efecto, en función de una 
mirada productivista y eficientista del desarrollo, se alienta la descalificación de 
otras lógicas de valorización de los territorios, los cuales son considerados como 
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socialmente vaciables, o lisa y llanamente como «áreas de sacrificio», en aras del 
progreso selectivo. (SVAMPA, 2013, p.34) 

 
Como estratégia metodológica, decidimos proceder a análise de cartas dos 

movimentos sociais e povos indígenas, cujo elemento central é a luta por direitos territoriais, 

como forma de questionar e problematizar o modelo desenvolvimentista e seus mecanismos 

de desregulamentação dos direitos desses povos. 

As cartas produzidas pelos povos indígenas e movimentos sociais foram escolhidas 

como instrumento de análise pois proporcionam a compreensão das demandas e agendas de 

resistência indígenas a partir de seus próprios referenciais e discursos, que promovem críticas 

multiescalares ao modelo de desenvolvimento atuante em seus territórios e à sociedade que o 

propaga e legitima 

Buscamos, desta forma, nos aproximar de um pensamento descolonial, produzido a 

partir dos movimentos de resistência indígena de forma a contribuir ao campo da Geografia 

através do debate acerca da estrutura colonialista que está intrínseca à formação socioespacial 

brasileira e à noção de desenvolvimento. 

A partir da análise das cartas indígenas selecionadas nesta pesquisa buscamos ampliar 

a compreensão, em termos qualitativos, da mudança de eixo dos conflitos da terra ao 

território.As cartas indígenas selecionadas contextualizam a arena de conflitos 

socioambientais nos territórios indígenas da Amazônia de forma a evidenciar a relação entre a 

judicialização das lutas indígenas e  a violação dos direitos indígenas promovidos por grandes 

projetos, na medida em que não são geradas consultas com as comunidades e povos afetados, 

além da contaminação dos rios, da terra e do ar, entre outras diversas demandas e 

insatisfações apresentadas. 

A partir da apresentação deste contexto de conflito e do objetivo geral da pesquisa, são 

construídas as seguintes indagações: as cartas públicas dos povos indígenas da Amazônia em 

situação de conflito revelam uma diversidade de identidades territoriais? Elas podem se tornar 

referência analítica para a melhor compreensão dos processos de luta e resistência indígenas? 

Que territorialidades em resistência podem ser identificadas na leitura das cartas? Traçar 

respostas para essas perguntas são os objetivos específicos deste trabalho. 

A partir da contextualização do conflito socioambiental e dos atores envolvidos o 

trabalho busca discutir importantes questões teórico-políticas como a luta pela terra e pelo 

território e a afirmação da diversidade social e cultural dos povos tradicionais inseridas na 

disputa desigual por modelos de ser e estar no mundo que se contrapõe à lógica neoliberal 

atuante na Amazônia no período de 2007-2013. 
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Inicia-se o trabalho com a contextualização da Amazônia enquanto território de 

fronteira expressando a ideia de fronteira enquanto situação de conflitos entre mundos 

(Martins, 1996). Posteriormente abordaremos os grandes projetos em suas múltiplas 

expressões territoriais na Amazônia de forma breve e sintetizada a fim de compreender o 

panorama geral de conflitos socioambientais presentes na região. 

A “etnização” e “ambientalização” da luta pela terra na Amazônia são abordadas na 

terceira parte do trabalho como forma de destacar o processo político de formação das 

estratégias de luta pela terra sob a perspectiva das múltiplas identidades territoriais 

amazônicas na defesa de seus territórios e territorialidades. Na parte seguinte abordaremos as 

lutas sociais indígenas e seus repertórios de resistência pelo direito ao território. 

“As cartas indígenas: conflitos territoriais e o encontro de demandas políticas” é a 

parte seguinte do trabalho que trata da análise das cartas indígenas selecionadas para 

exemplificar o panorama das demandas e insatisfações indígenas frente aos conflitos 

socioambientais gerados pela atuação dos grandes projetos desenvolvimentistas presentes na 

Amazônia. 

Posteriormente, nos dedicamos à análise qualitativa das cartas indígenas, com um 

capítulo denominado “As cartas indígenas: Territorialidades em re-sistências” onde buscamos 

exemplificar e analisar as múltiplas territorialidades indígenas expressas nas cartas a partir de 

elementos definidores de territorialidades e de elementos que expressam as diferenças entre os 

povos indígenas e os grandes projetos que os atingem. 

Finaliza-se o trabalho com algumas considerações através das quais buscamos 

recuperar os principais achados deste estudo, bem como suas limitações e linhas de 

desenvolvimento futuro. 
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2 A AMAZÔNIA ENQUANTO FRONTEIRA 

 

A Amazônia ao longo da formação sócio espacial brasileira foi e ainda é um território 

de fronteira. Segundo Martins (1996, p.27) a fronteira é uma zona de contradições múltiplas, 

que se caracteriza como espaço em disputa, no qual as relações sociais, políticas, econômicas 

e simbólicas estão marcadas pela alteridade. 

O território se desenvolve e adquire forma através de elementos, símbolos e questões 

culturais de maneira que as fronteiras são marcadas por distintas territorialidades, que 

envolvem hábitos e valores muito diferentes entre os atores sociais em disputa.  

No caso da Amazônia, a fronteira é uma maneira de apresentar a “civilização” para 

uma área considerada “insuficientemente ocupada”. Essa concepção de “espaço vazio’, 

pautada numa lógica de integração e desenvolvimento, e atualmente empregada, sobretudo 

por grandes corporações econômicas, ignora e desestrutura os territórios de grupos não 

hegemônicos situados em escalas locais. 

Dessa forma o território Amazônico, do ponto de vista dos atores hegemônicos, é 

percebido a partir de um olhar econômico- funcional que marginaliza os grupos não 

hegemônicos e legitima a intervenção violenta e a desorganização de seus territórios. 

Para Martins (1996), a fronteira é o lugar da alteridade e expressão da 

contemporaneidade dos tempos históricos:  

 

O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a fronteira 
no Brasil é, justamente, a situação de conflito social. E esse é, certamente, o aspecto 
mais negligenciado entre os pesquisadores que têm tentado conceituá-la. Na minha 
interpretação, nesse conflito, a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É 
isso o que faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro 
dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios de um lado e os 
civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um lado, e os 
camponeses pobres, de outro. Mas, o conflito faz com que a fronteira seja 
essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. 
Não só o desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e 
visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o 
desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está situado 
diversamente no tempo da História. Por isso, a fronteira tem sido cenário de 
encontros extremamente similares aos de Colombo com os índios da América: as 
narrativas das testemunhas de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas 
recíprocas visões e concepções do outro. (MARTINS, 1996, p. 27) 
 



17 
 

 

 
A aplicação do conceito de fronteira à Amazônia vem acompanhada por processos de 

acumulação primitiva de capital, nos quais a espoliação é o mecanismo da racionalidade 

hegemônica, de retirar as populações tradicionais de suas terras, negando-lhes o direito à 

posse, por meios ilícitos, ilegítimos e violentos. Desta forma, a sociedade capitalista 

contemporânea, se formou e vem se formando a partir da fraude e da expropriação violenta 

como forma de impor sua racionalidade e tempo histórico às distintas racionalidades locais. 

O processo de reprodução do capital, vinculado à fronteira, está pautado sobre práticas 

de espoliação. A exploração do trabalho aparece como forma de se obter lucro por meio da 

sujeição de posse e do domínio da propriedade privada. Dessa forma, uma expressão da 

acumulação primitiva do capital, a espoliação, cria as condições para a exploração do 

trabalho, onde a servidão por dívidas e outras práticas exploratórias análogas à escravidão, 

tornam o trabalho humano capitalizável, ao passo que é inserido no processo de produção.  

A retroalimentação entre o processo de acumulação primitiva e a reprodução do 

capital via exploração do trabalho, segundo Lencioni (2012), é imanente ao desenvolvimento 

da sociedade capitalista: 
 [...] tanto a acumulação primitiva do capital como a reprodução do capital são 
imanentes ao processo de desenvolvimento da sociedade capitalista. Compõem dois 
movimentos que vêm se combinando e se retroalimentando, sendo movimentos 
constitutivos do capitalismo. Há uma dialética entre acumulação primitiva e 
reprodução do capital, na qual a primeira tem como fundamento a espoliação (não 
importando o tempo histórico, sempre se trata de espoliação, expropriação, 
desapossamento) e, a segunda, a reprodução, que tem como fundamento a 
exploração, quer fundada em formas e relações sociais de produção especificamente 
capitalista ou não. (LENCIONI, 2012, p.5, parágrafo 28) 

 
 

A espoliação, expressão da acumulação primitiva do capital, se faz necessária 

enquanto modos operandi de um capitalismo em crise, que necessita ampliar suas formas de 

atuação para práticas que estão fora dele próprio. Nas palavras de Harvey (2005, p.118) “o 

capitalismo requer efetivamente algo "fora de si mesmo" para acumular”. O papel que a 

acumulação por espoliação faz é “liberar um conjunto de ativos (incluindo força de trabalho) 

a custo muito baixo (e, em alguns casos, zero) de forma que o capital sobreacumulado pode 

apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo.” (HARVEY, 2005, 

p.124) 

Os processos de desterritorialização das terras tradicionalmente ocupadas a partir da 

espoliação e em muitos casos, subsequente exploração da força de trabalho, reconfiguraram a 

questão agrária amazônica.   
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A lógica da colonialidade do saber e do poder (Quijano, 2005) foi e ainda é imposta às 

múltiplas racionalidades locais, estabelecendo um colonialismo interno escondido por trás de 

um discurso modernizador.  

Sobretudo, a partir da década de 90 as políticas de ordenamento do território atreladas 

às grandes corporações financeiras e ao comércio transnacional, conferiram maior velocidade 

à exploração do meio ambiente, aumentando o processo de devastação ambiental da 

Amazônia e ameaçando os grupos que vivem nessa área. 

O antagonismo entre meio ambiente e desenvolvimento, foi levantado pelas 

comunidades tradicionais, que a partir de movimentos sociais, introduziram o debate social 

acerca da natureza. As lutas das comunidades tradicionais ampliaram o campo de investigação 

agrário, ao passo que transformaram a questão da terra em questão do território, atrelando 

importância à cultura e aos saberes tradicionais para a conservação ambiental. 

O protagonismo dos atores sociais não hegemônicos na arena política dos conflitos 

ambientais se aprofundou em meados da década de 90 a partir da globalização dos meios de 

comunicação. A ampliação das escalas de luta deu visibilidade global aos processos locais, 

evidenciando a disputa por diferentes formas de vida que vão contra o colonialismo estatal e 

empresarial que atuam em escala local. 

A omissão do governo de forma cada vez mais intensa em relação aos territórios 

indígenas, sobretudo a partir do não cumprimento dos direitos originários estabelecidos pela 

constituição de 1988, evidencia que a questão indígena não é relevante para a sociedade 

hegemônica brasileira. A conquista efetiva dos direitos indígenas é irrealizável enquanto as 

decisões governamentais forem pautadas unicamente por critérios econômicos.  

A lógica empresarial se manifesta contra as demarcações dos territórios indígenas e 

considera os povos indígenas como um entrave para a efetivação dos grandes projetos 

exploratórios na Amazônia.  

As omissões das políticas públicas em decorrência de um alinhamento econômico e 

político com as instituições privadas configuram as terras tradicionalmente ocupadas na 

Amazônia como verdadeiros estados de exceção. Segundo Agamben (2004): 

 
[..] o estado de exceção é, nesse sentido, a abertura de um espaço em que aplicação e 
norma mostram sua separação e em que uma pura força-de-lei realiza (isto é, aplica 
desaplicando) uma norma cuja aplicação foi suspensa. Desse modo, a união 
impossivel entre norma e realidade, e a consequente constituição do âmbito da 
norma, é operada sob a forma da exceção, isto é, pelo pressuposto de sua relação. 
Isso significa que, para aplicar uma norma, é necessário, em última análise, 
suspender sua aplicação, produzir uma exceção. (AGAMBEN,2004, p.63) 
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Nesses territórios a ordem jurídica não tem aplicabilidade, tendo em vista que é 

deslegitimada por aqueles que deveriam cumpri-la, de forma que os direitos indígenas 

garantidos constitucionalmente se tornam passíveis de manipulação quando contradizem 

interesses econômicos e políticos da racionalidade hegemônica representada por instituições 

privadas, corporações multinacionais e a própria ordem governamental. 

Um exemplo marcante desse desordamento jurídico na Amazônia foi a construção da 

terceira maior usina hidrelétrica do mundo:Belo Monte, no rio Xingu.Em entrevista sobre a 

hidrelétrica de Belo Monte, a escritora, repórter e documentarista Eliane Brum, pergunta à 

procuradora da República Thais Santi se Belo Monte caminha à margem da lei? A 

procuradora responde a partir do exemplo acerca do descumprimento das condicionantes da 

obra que tratam das medidas de proteção territorial e do programa de etnodesenvolvimento 

indígenas: 

 
Santi-Essa ação da Norte Energia se deu à margem do licenciamento. Se os estudos 
previram que Belo Monte seria de altíssimo risco, e trouxeram uma série de medidas 
necessárias, e o que o empreendedor fez foi isso... A que conclusão podemos 
chegar? Se existiam medidas para mitigar o altíssimo risco que Belo Monte trazia 
para os indígenas, e essas políticas não foram feitas, e em substituição a elas o que 
foi feito foi uma política marginal de instigação de consumo, de ruptura de vínculo 
social, de desprezo à tradição, de forma que os indígenas fossem atraídos para o 
núcleo urbano pelo empreendedor e jogados no pior da nossa cultura, que é o 
consumismo. E no consumismo dos piores bens, que é a Coca-Cola, que é o óleo... 
Ou seja: todos os estudos foram feitos para quê? Tanto antropólogo participando 
para, na hora de implementar a política, o empreendedor criar um balcão direto com 
o indígena, fornecendo o que lhe der na telha? O que aconteceu em Belo Monte: o 
impacto do Plano Emergencial, que ainda não foi avaliado, até esse momento, foi 
maior do que o próprio impacto do empreendimento. A ação do empreendedor foi 
avassaladora. Então, de novo, qual é o impacto de Belo Monte? O etnocídio 
indígena. (SANTI,2014, p.15) 

 

O descumprimento dos direitos indígenas a favor de interesses institucionais é 

realizado a partir da violência, onde o extermínio das populações indígenas, muitas vezes, é a 

solução da racionalidade hegemônica para a realização de seus interesses. 

Dessa forma, a vida, a saúde, a educação, a pluralidade de culturas, de línguas e de 

cosmovisões tradicionais são colocadas como questões irrelevantes, de modo que os direitos 

tradicionais são desrespeitados e ignorados, sob o uso da violência, para garantir que a lógica 

empresarial atue na Amazônia. 
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2.2 OS GRANDES PROJETOS E OS TERRITÓRIOS INDÍGENAS NA 

AMAZÔNIA 

 

 

O processo de inserção do Brasil na lógica financeira global como exportador de 

commodities vem desafiando os mecanismos de gestão e proteção dos territórios indígenas 

que representam um entrave para os interesses exploratórios nas áreas tradicionalmente 

protegidas e ricas em recursos naturais.  

A globalização econômica dá força para o capital ampliar sua exploração dos recursos 

naturais de maneira que as empresas se tornam agentes independentes que criam suas próprias 

espacialidades e territorialidades.  

As distintas práticas de apropriação técnica, social e cultural do mundo material são 

evidenciadas nos conflitos territoriais em terras indígenas.  

De acordo com Carneiro Filho (2009) numa publicação do Instituto Sócio Ambiental, 

os povos indígenas na Amazônia Legal são:  

 

[...] 173 povos em 405 TIs, que somam 1.085.890 quilômetros quadrados, ou 21,7% 
da região. Ainda segundo dados do ISA, cerca de 300 mil índios vivem nessas áreas 
(1,15% da população amazônica). As Terras Indígenas na Amazônia correspondem 
a 98% da área total de Terras Indígenas no Brasil. Existem ainda referências a 46 
grupos indígenas “isolados”, sem contato oficial com o Estado e a sociedade 
envolvente e sobre os quais não se tem informações precisas de localização ou etnia. 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL,2009, p. 12) 

 

O processo de efetivação do direito territorial indígena garantido constitucionalmente 

vem sendo realizado por etapas de forma extremamente burocrática e lenta. Essa situação 

jurídico-administrativa é uma prática estratégica do poder público, que atua em conjunto com 

as grandes instituições, de fragilizar e deslegitimar a situação territorial indígena de forma que 

os interesses exploratórios possam atuar nessas áreas.  

O quadro a seguir foi divulgado pela CIMI (2016) e retrata um resumo das terras 

indígenas brasileiras. 
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Quadro 1: Situação Geral das Terras Indígenas 

 

Situação Geral das Terras 

Indígenas (TIs) 
Quantidade 

% do 

total de TIs 

 

Registradas (Demarcação 

concluída e registrada no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca e/ou no 

Serviço do Patrimônio da União) 

398 35,66 

Homologadas (com decreto do/a 

Presidente da República e aguardando 

registro) 

14 1,25 

Declaradas (com Portaria 

Declaratória do Ministro da Justiça, e 

aguardando demarcação) 

69 6,18 

Identificadas (analisadas por 

Grupo Técnico da FUNAI e aguardando 

decisão do Ministro da Justiça) 

44 3,94 

A identificar (incluídas na 

programação da FUNAI para identificação 

futura) 

175 15,68 

Sem providência 352 31,54 

Reservadas (demarcadas como 

“reservas indígenas” à época SPI -Serviço 

de Proteção ao Índio-ou Dominiais (de 

propriedade de comunidades indígenas) 

53 4,74 

Com Restrição 6 0,53 

Total 1.116 100 

   
Fonte:CIMI, 2016 
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A abundância de recursos naturais disponíveis na Amazônia, principalmente nas terras 

historicamente preservadas pelas populações tradicionais, torna os territórios indígenas alvo 

de grandes projetos como hidrelétricas, mineradoras, agropecuária, madeireiras, biopirataria, 

biocombustíveis, hidrocarbonetos, etc. 

A inserção desses grandes projetos na Amazônia vem acompanhada da implementação 

da infraestrutura necessária para sua efetivação como a criação de redes de transportes que 

são uma das principais causas dos desmatamentos e queimadas na região. 

O mapa a seguir, publicado pelo Instituto Sócio Ambiental (2009), ilustra a 

sobreposição de interesses e pressões socioambientais resultantes dos setores agropecuários, 

madeireiro, mineral, garimpeiro, petroleiro, de infraestrutura e energéticos. A partir do mapa 

pode-se perceber o caos de intervenções exploratórias na Amazônia. 
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Mapa 1: Conjunto de pressões e ameaças sobre as Terras Indígenas na Amazônia Legal 
Brasileira 
 

                           Fonte: Instituto SocioAmbiental, 2009 
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A partir daqui faremos uma breve contextualização acerca dos grandes projetos em 

suas múltiplas expressões territoriais na Amazônia como as estradas, madeireiras, 

mineradoras, hidrelétricas e agronegócio.  

Os grandes projetos adentram a racionalidade capitalista pela Amazônia formando a 

situação de front uma vez que produzem o conflito ao não respeitar os territórios tradicionais 

e as leis que deveriam lhes proteger. Nas palavras de Malheiro (2015, p.4) “a fronteira é o 

front, é onde se disputam territórios, é onde se (des)encontram identidades, é onde o conflito 

permeia o conjunto das relações sociais.” 

Ao se pensar a atuação dos grandes projetos percebemos que há uma ligação entre 

todos eles, de forma que um produz as condições necessárias para a promoção do outro. As 

estradas, hidrovias e portos têm por objetivo facilitar a circulação das mercadorias e estimular 

a produção e a acumulação de capital de forma acelerada. As madeireiras desmatam abrindo 

caminho para o agronegócio. As hidrelétricas fornecem energia para as ações das mineradoras 

e, assim, se vai formando um complexo extrativista que desconfigura e ameaça as formas de 

vida e de viver tradicionais existentes previamente nesses territórios. 

Os grandes projetos se apoiam na lógica do empreendimento a qualquer custo, onde a 

racionalidade hegemônica se utiliza do discurso do inevitável para garantir e legitimar 

grandes obras. É criada toda uma rede de estratégias para garantir a resignação daqueles que 

significam um entrave à realização do projeto. A construção simbólica da modernidade e do 

desenvolvimento são campos de disputa onde a racionalidade hegemônica se impõe sobre as 

demais e reconhece apenas uma forma de ver e viver o mundo, pautada sob a lógica do 

capital, que dita quem tem e quem não tem direito à vida. 

O estudo do Instituto Socioambiental (ISA) realizado em 2009, e denominado 

“ATLAS de Pressões e Ameaças às Terras Indígenas na Amazônia Brasileira” foi de 

fundamental importância para esta parte do trabalho a partir de suas representações 

cartográficas e descrições dos grandes projetos extrativistas. 
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2.2.1 Estradas  

 

 

A construção de estradas é um dos principais fatores que favorecem os processos de 

territorialização do capital nas terras indígenas na Amazônia. A estrada abre os caminhos para 

a racionalidade colonialista adentrar o território indígena, reconfigurando os padrões de uso 

da terra e explorando os recursos naturais. 

A introdução da Amazônia na lógica do capitalismo financeiro globalizado a partir da 

década de 1960 teve como expressão marcante a abertura de estradas que tinham como 

objetivo integrar a região ao capital nacional e internacional. A serviço da mentalidade 

capitalista urbano-industrial milhares de índios foram mortos para abrir espaço às estradas.  

Na sessão destinada às violações de direitos humanos dos povos indígenas do 

Relatório Nacional da Comissão da Verdade realizado em 2014 há uma citação do massacre 

dos Waimiri-Atroari que revela a estrada enquanto introdutora dos grandes empreendimentos 

e a criação de uma ostensiva rede militar para a garantia do êxito do empreendimento em total 

desconsideração à vida dos povos indígenas que se encontravam nas áreas visadas pelos 

projetos: 
 

Os grupos Waimiri-Atroari foram massacrados, entre os anos 1960 e 1980, para 
abrir espaço em suas terras para a abertura da BR-174, a construção da hidroelétrica 
de Balbina e a atuação de mineradoras e garimpeiros interessados em explorar as 
jazidas que existiam em seu território. Recenseados pela FUNAI em 1972 com uma 
população de cerca de 3 mil pessoas, em 1987 eram somente 420, tendo chegado a 
350 em 1983.  
A partir de 1968, foi criado entre a Funai, o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER), o Instituto de Terras (ITERAM), o Ministério da Aeronáutica e o 
Grupamento Especial de Fronteiras do Exército um plano de ação para possibilitar a 
invasão do território WaimiriAtroari e a execução dos projetos econômicos do 
governo militar para aquela região. A criação dos Postos Indígenas de Atração (PIA) 
nos rios Camanaú, em 1969, Alalaú, em 1970, e Santo Antônio do Abanari, em 
1972, ocorreu como consequência desse plano e visava a remoção dos índios e de 
suas malocas do traçado da rodovia. (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 
relatório-volume II, 2014, p. 228-229) 
 

As estradas já passaram da fase de avançar para o território Amazônico como foi até 

há 30 anos atrás. Agora as estradas fragmentam a Amazônia a partir de várias vias 

secundárias que partem das estradas principais, fazendo aumentar o desmatamento e 

ameaçando os territórios tradicionalmente ocupados. 

Para Porto Gonçalves (2017, p.54) há uma correlação direta entre a abertura e 

pavimentação de estradas e o desmatamento. “Nos últimos 30 anos, mais de 70 milhões de 

hectares de floresta tropical amazônica foram derrubados (aproximadamente 9% da região), 
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principalmente no Brasil, onde já foram desmatados aproximadamente 19% de sua floresta 

amazônica.”  

A infraestrutura de transportes é essencial para a logística exploratória brasileira, que 

se fundamenta na produção de commodities de matérias primas, principalmente minérios e 

grãos, para exportação, sendo a malha rodoviária a principal infraestrutura de transporte que 

conecta a produção nacional com as zonas portuárias. 

O grande projeto do IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional 

Sul-Americana) é um bom exemplo da lógica de integração regional na América Latina, em 

função da inserção asiática no eixo comercial global, que aumentou a demanda, 

principalmente chinesa, por produtos primários dos países sul americanos. 

De acordo com a publicação sobre as ameaças às terras indígenas na Amazônia, do 

Instituto Sócio Ambiental, a Terra Indígena de Cachoeira Seca, do povo Arara, que está 

situada no centro-sul do Pará, sofre com a construção de estradas:  
 

 Há informações de que quase um quarto da área estaria ocupada por invasores. 
Partindo da rodovia Transamazônica (BR-230), cerca de 735 quilômetros de vicinais 
teriam sido abertos dentro da TI, que tem 734 mil hectares (4% já desmatados). As 
invasões atravancam o processo de regularização, que se arrasta há 20 anos. 
(CARNEIRO FILHO, A., p.14,2009) 

 

A seguir imagem da BR-174 do acervo da Funai e mapa publicado pelo ISA (2009) 

que ilustra a malha rodoviária em graus de pavimentação em conjunto com as terras indígenas 

na Amazônia Legal. É possível visualizar terras indígenas cortadas ao meio por estradas 

pavimentadas: 

Figura 1: Foto do acervo da Funai disponível em reportagem “MPF pede indenização de 50 

milhões para o povo Waimiri-Atroari, 2017* 

*Disponível em: http://amazonasatual.com.br/mpf-pede-indenizacao-de-r-50-milhoes-para-povo-waimiri-
atroari/ 
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Mapa 2: Rodovias e Terras Indígenas 

 

Fonte:Instituto SocioAmbiental, 2009 
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1 Reportagem de Patrícia Oliveira para Agência Senado: Extração ilegal de madeira na Amazônia é marcada por violência, corrupção e 

impunidade. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/09/03/extracao-ilegal-de-madeira-na-amazonia-e-marcada-

por-violencia-corrupcao-e-impunidade 

 

2.2.2 Madeireiras 

 

A exploração madeireira na Amazônia é um dos principais vetores de desmatamento e 

em sua maior parte é ilegal. 

Há uma relação direta entre a construção de estradas, a exploração de madeiras, a 

pecuária e a monocultura de grãos, principalmente a soja. A abertura de estradas possibilita o 

escoamento e impulsiona a extração de madeira que por sua vez abre caminhos com o 

desflorestamento para a criação de gado, que, por conseguinte, cria condições favoráveis para 

a instalação de monoculturas de grãos.   

Nesse sentido, sob o olhar de Castro (2005) acerca da relação entre dinâmica 

socioeconômica e desmatamento na Amazônia: 

 
A sucessão das atividades no espaço está diretamente relacionada ao interesse dos 
grupos que se deslocam, à capitalização anterior, aos custos de oportunidades, ao 
estoque de recursos naturais e às condições de exploração.” (CASTRO,2005, p.32) 

 
 

A venda de madeira tem um papel pioneiro fundamental no financiamento e na 

abertura de novas fazendas, avançando floresta a dentro e invadindo os territórios 

tradicionalmente ocupados. Também há uma relação direta entre exploração ilegal de 

madeiras e a grilagem de terras. 

A denúncia da presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT) do Acre retirada de 

uma reportagem¹ da Agência Senado, ilustra bem a situação catastrófica que a exploração de 

madeiras produz: 
A presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT) no Acre, Maria Darlene Braga 
Martins, denuncia que no ano passado, na Amazônia, 525 famílias foram expulsas 
com a ocupação das terras. Quem resiste, pode perder a casa e a vida. 20 pessoas 
foram assassinadas, 174 foram ameaçadas de morte, entre elas a própria Darlene. 
A atividade madeireira triplicou no Acre na última década, rios foram aterrados e 
madeira de lei como o castanheiro e a seringueira são cortados livremente nas áreas 
antes destinadas ao plano de manejo sustentável para as comunidades. Já são 
milhares os casos de despejos, pistolagem e agressões. 
Em um ano a sede da CPT no estado foi invadida sete vezes e os documentos com 
cópias de denúncias do Ministério Público foram roubados. 
- Os madeireiros são criminosos e também aumentou a grilagem para investimento 
no agronegócio. Aumentou o desmatamento e a impunidade. Nossas políticas 
ambientais só são boas no papel – lamentou. (OLIVEIRA, 2014, p.2) 

  
A seguir mapa sobre as zonas de atividades de madeireiras publicado pelo Instituto 

Socioambiental (2009). 
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Mapa 3: Zonas de atividades madeireira 

Fonte: Instituto Sócio Ambiental, 2009 
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2.2.3 Mineradoras 

 

 

A mineração em terras indígenas põe em risco a sobrevivência física e cultural desses 

povos. Os impactos ambientais da atividade mineradora consistem na contaminação do solo, 

da água e do ar, além de erosão e assoreamento. As racionalidades exploratórias entram em 

choque com as racionalidades tradicionais, estabelecendo um conflito desigual por distintas 

concepções de relação com a natureza. 

A condição da economia brasileira de exportador de commodities e a grande demanda 

de minérios principalmente da China, faz da atividade mineradora um setor estratégico de 

crescimento econômico. 

De acordo com Porto Gonçalves (2017, p.74-75) existem na Amazônia atualmente um 

total de 52.974 zonas mineiras que cobrem uma área de 1.628.850 km², correspondendo a um 

total de 21% de toda a bacia. Somente no Brasil estão presentes 80% dessas áreas. “As áreas 

onde estão a maior parte das zonas mineiras em produção/prospeção demonstram a perversa 

sinergia de devastação e violência dos complexos logísticos de estradas-hidrelétricas-

mineração em grande escala dominados pela lógica burguesa-gestorial.” (PORTO 

GONÇALVEZ, 2017, p. 81) 

O Brasil apresenta elevado número de requerimentos de mineração em territórios 

indígenas. A Constituição de 1988 assegurou as terras indígenas como bens da União que 

detém o usufruto exclusivo dos índios que tradicionalmente as ocupam.  Porém, o uso 

exclusivo não inclui o subsolo o que torna a pesquisa e lavra de empresas mineradoras sujeitas 

a aprovação do Congresso Nacional. Caso seja aprovado, as populações indígenas devem ser 

ouvidas e ter participação nos resultados da lavra, porém isso não acontece de fato. 

Muitas das questões jurídicas relativas à mineração em terras indígenas garantidas na 

Constituição de 1988 até hoje não foram aprovadas e promulgadas, o que torna os territórios 

indígenas vulneráveis às pressões do ramo minerador. 

De acordo com a publicação do Instituto Sócio Ambiental (1999) acerca dos interesses 

minerários em terras indígenas na Amazônia: 
A massa de requerimentos em Terras Indígenas faz com que, em alguns casos, 
praticamente a totalidade dos territórios indígenas se encontre requerida. Se muitos 
desses requerimentos incidentes fossem efetivados e chegassem à fase de lavra, não 
restaria terra ou vegetação nestas áreas, muito menos direitos indígenas. (SANTIL, 
M. 1999, p.84) 
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O mapa a seguir, publicado pelo Instituto Sócio Ambiental (2009), ilustra os processos 

minerários na Amazônia Legal Brasileira. 

 

Mapa 4: Processos Minerários na Amazônia Legal 

Fonte: Instituto Sócio Ambiental,2009 
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2.2.4 Hidrelétricas  

 

 

A Amazônia é palco de uma geografia da geração e distribuição de energia, o que a 

posiciona como grande exportadora de eletricidade para os grandes empreendimentos 

regionais e para os centros urbanos brasileiros. Os setores de mineração e siderurgia 

consomem a maioria da capacidade elétrica produzida na região Norte. 

A atividade hidrelétrica gera grandes impactos ambientais e sociais aos territórios 

onde se instalam. Segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) são um milhão 

de pessoas afetadas pela construção de barragens.  

Os impactos das hidrelétricas consistem no alagamento de grandes áreas com o 

reassentamento de moradores (que na maioria das vezes é negligenciado pelas empresas), 

assoreamento dos rios represados e diminuição ou extinção dos peixes que são alimentos 

importantes na alimentação das populações tradicionais ribeirinhas. 

As consequências socioambientais da construção de hidrelétricas colocam em risco as 

ocupações tradicionais da terra, o ciclo hidrográfico, a economia local e a distribuição e 

crescimento das populações locais, assim como provoca a disseminação de doenças. 

A Constituição de 1988 assegura que qualquer empreendimento que afete os territórios 

indígenas precisa de autorização do Congresso Nacional, consulta prévia aos povos atingidos 

e estudo dos impactos socioambientais.  

A realidade é que os direitos dos povos indígenas são desrespeitados sistematicamente 

pela realização de grandes empreendimentos hidrelétricos nos quais os acordos internacionais 

e as leis constitucionais não são de fato reconhecidos. 

As terras indígenas do médio rio Xingu foram impactadas pela construção da usina 

hidrelétrica (UHE) de Belo Monte de forma significativa, com efeitos de longa duração ou 

mesmo irreversíveis para os povos já historicamente afetados pelos diversos ciclos de 

exploração de recursos naturais na região, bem como pela ocupação desordenada da mesma 

após a abertura da rodovia Transamazônica, nos anos de 1970. 

Dentre as medidas de mitigação e compensação da construção da usina de Belo Monte 

para os povos indígenas a maioria não foram atendidas, outras foram parcialmente atendidas e 

algumas nem saíram do papel. As poucas medidas atendidas foram realizadas pela luta 
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indígena de pressão das instituições públicas e da Norte Energia a partir da ocupação e 

manifestação indígena em lugares estratégicos. 

Em carta (ANEXO M) destinada às autoridades públicas, os povos indígenas Kayabi, 

Apiaká e Munduruku se posicionam contra os aproveitamentos hidrelétricos no rio Teles 

Pires: 

 
Como podemos ver em lugares como o rio Madeira e Belo Monte, a febre de 
construção de hidrelétricas na Amazônia está trazendo prejuízos também para a 
população não-indígena, como o aumento da grilagem, de conflitos pela terra, das 
doenças, da criminalidade e da prostituição infantil nas áreas urbanas. (KAYABI; 
APIAKÁ; MUNDURUKU., 2011) 

 
Abaixo foto do canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte seguida de mapa 

publicado pelo Instituto Sócio Ambiental (2009) que classifica as bacias amazônicas de 

acordo com a incidência de projetos hidrelétricos, de forma que fica evidenciado a pressão da 

atividade hidrelétrica em território indígena. 

 

Figura 2: Foto do canteiro de obras de Belo Monte,2015* 
 

*Foto de Lalo de Almeida.Disponível em: http://amazonia.org.br/2015/12/belo-monte-atualizacao-do-processo-

de-destruicao-dos-povos-indigenas-entrevista-especial-com-thais-santi/ 
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Mapa 5: Classificação das macrobacias amazônicas de acordo com a incidência de projetos 

hidrelétricos 

 
Fonte: Instituto Sócio Ambiental,2009 
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2.2.5 Agronegócio 

 

A partir dos anos 1970 a política expansiva militar incentivou a ocupação e exploração 

do território Amazônico. O governo militar distribuiu terras para produção, de forma que a 

atividade agropecuária foi uma maneira fácil de comprovar produção e garantir a posse da 

terra. A pecuária também foi adotada por grileiros como forma de simular a posse legal de 

uma área, de maneira em que a grilagem, desmatamento de terras e pecuária estão 

historicamente relacionados. 

De acordo com informações do ISA (2009), a Amazônia Legal abriga 36% do rebanho 

bovino e 23% da produção de grãos no Brasil, sendo a soja a principal produção voltada para 

o abastecimento do mercado externo. Os agrocombustíveis também estão entre as produções 

do agronegócio na Amazônia, onde o biodiesel e o álcool são os principais. 

As terras indígenas na Amazônia são pressionadas pela atividade do agronegócio 

principalmente a partir da sua ocupação ilegal, da degradação ambiental ao redor das TI’s 

estabelecendo uma espécie de confinamento territorial, e por pressões políticas e jurídicas da 

bancada ruralista que são contra os direitos e as demarcações territoriais indígenas. 

A contribuição de Almeida (2010) acerca das agroestratégias é útil na compreensão 

dos mecanismos acionados pelos interesses vinculados ao agronegócio. São criados pelos 

grandes proprietários de terras todo um conjunto de iniciativas para remover os obstáculos 

jurídicos-formais à expansão do cultivo de grãos e aos interesses industriais. A prioridade 

dessas iniciativas é pautada pela concessão de terras públicas e a isenção de cargas tributárias. 

O incentivo aos biocombustíveis enquanto solução “sustentável” para a crise energética 

global, a elevação dos preços das commodities minerais e agrícolas, o discurso de escassez 

dos alimentos fundado na crise alimentar e a fragilização do direitos territoriais e étnicos das 

múltiplas identidades em resistência são alguns exemplos de agroestratégias em curso. 

O mapa a seguir publicado pela ISA (2009) apresenta um esboço do uso do solo nas 

áreas desmatadas na Amazônia Legal, onde há um gráfico demonstrando que os picos de 

aumento do desmatamento vêm acompanhado pelo aumento da produção de soja e de gado. O 

mapa ilustra as terras indígenas pressionadas pelas atividades do agronegócio. 
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Mapa 6:  Esboço do uso do solo nas áreas desmatadas da Amazônia Legal 

Fonte:Instituto SocioAmbiental, 2009 
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Tendo em vista o contexto de enfervescência de conflitos acima apresentados é 

possível compreender os processos de organização e luta sociais de resistência frente à 

racionalidade desenvolvimentista atuante a partir dos grandes projetos que desconsidera em 

todos os sentidos a existência de outras formas de vida e de relação com a natureza.  

As lutas dos povos e comunidades tradicionais e dos movimentos sociais vão contra 

esse projeto de desenvolvimento e progresso baseado na extração de recursos naturais e na 

destruição de todo um acervo biológico e ancestral. A ambientalização e a etnização das lutas 

sociais são mecanismos contra-hegemônicos de valorização e afirmação de outras formas de 

existências e de relação com a natureza 
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3 “ETNIZAÇÃO” E “AMBIENTALIZAÇÃO” DA LUTA PELA TERRA NA 

AMAZÔNIA  

 

 

A questão agrária na Amazônia revela-se complexa no que tange o campo dos 

antagonismos e conflitos da região. O padrão de conflitividade vem se redefinindo, sobretudo 

pela emergência de novas estratégias de luta por direitos sobre uma perspectiva ambiental e 

étnica. 

Estão em pauta, segundo Cruz (2012, p.7) processos de “etnização” e 

“ambientalização” das lutas sociais a partir de novas formas de agenciamentos políticos. Os 

movimentos sociais na Amazônia lutam contra a desigualdade de distribuição dos recursos 

naturais e materiais, assim como pelo reconhecimento das diferenças culturais - pelo direito 

ao território e o reconhecimento das territorialidades. 

Tendo em vista que as “comunidades tradicionais” são categorias construídas na 

tentativa de conceituar as singularidades de determinadas comunidades rurais, elas não 

representam uma categoria de análise e, sim, uma categoria política, de forma a reivindicar 

seus territórios e territorialidades.  

As comunidades tradicionais possuem em comum uma relação profunda com a 

natureza e o conjunto de saberes e produção do conhecimento em pedagogias próprias, 

realizadas, sobretudo, a partir da oralidade e do senso prático, onde a ancestralidade, 

entendida como um histórico simbólico de longa ocupação do espaço, seja fixo ou móvel, dá 

sentido à construção da identidade coletiva. 

As identidades nascem a partir do contato com o diferente, e sua formação passa por 

processos históricos de construção, objetivação e subjetivação. São as construções dessas 

objetividades e subjetividades que agregam valor e caráter político de instrumentalização 

estratégica das comunidades tradicionais frente à necessidade de resistir ao modelo de 

civilização imposto pela racionalidade hegemônica capitalista. Nesse particular, essa 

definição é também de territorialidades. 

Segundo Sack (1986), podemos compreender o conceito de territorialidade como “[...] 

tentativa, por indivíduo ou grupo, de afetar, influenciar, ou controlar pessoas, fenômenos e 

relações, ao delimitar e assegurar seu controle sobre certa área geográfica” (SACK, 1986, 

p.76). 

Já para Haesbaert (2004): 
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A territorialidade não é apenas “algo abstrato”, num sentido que em muitas 
vezes se reduz ao caráter de abstração analítica, epistemológica. Ela é 
também uma dimensão imaterial, no sentido ontológico de que, enquanto 
“imagem” ou símbolo de um território, existe e pode inserir-se eficazmente 
como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território ao qual se 
refira não esteja concretamente manifestado. (HAESBAERT, 2004, p. 25). 

 

Tendo em vista as contribuições de Cruz (2006) acerca das identidades territoriais, 

determinadas identidades são construídas a partir do discurso, sendo caracterizadas por um 

espaço concebido, enquanto outras são construídas a partir de práticas cotidianas, 

caracterizadas por um espaço vivido. As identidades territoriais são construídas a partir de 

uma relação dialética entre “o espaço concebido” e o “espaço vivido”. 

As identidades construídas a partir de espaços concebidos estão, segundo Lefevbre 

(Apud Cruz, 2006): 

 [...] ligadas às relações de produção da “ordem” que impõem os 
conhecimentos, os signos, os códigos espaciais como um produto do saber, 
um misto de ideologias e conhecimentos. Neste sentido, tais identidades são 
construídas deslocadas das experiências do espaço vivido cotidianamente e 
têm sua “matéria prima”, sua “base” no conjunto de representações do 
espaço (concebido) dos planos, teorias, imagens, discursos e ideologias dos 
atores hegemônicos como o Estado, o grande capital, os cientistas, os 
burocratas, os políticos, a mídia etc. (CRUZ, 2006, p.77-78) 

 
Enquanto as identidades construídas, a partir do espaço vivido, segundo Cruz (2006), 

estão: 
 

[...] mais ligadas a uma apropriação simbólica-expressiva, tendo mais como 
referencial a subjetividade e a experiência do espaço vivido [...]. Portanto, 
são identidades construídas arraigadas na experiência imediata do espaço 
vivido, na densidade e espessura de um cotidiano compartilhado localmente 
em sua multiplicidade de usos do espaço e do tempo. Estão ligadas à 
produção de saberes, dos costumes em comum, da memória e do imaginário 
coletivo (CRUZ, 2006, p.77-78) 

 
Desta forma, as identidades territoriais ressignificadas pelas populações tradicionais 

vinculam-se e estruturam-se a partir da concepção de espaço vivido, onde a luta pela terra e 

pelo território se faz a partir de um discurso baseado no direito de existência de suas múltiplas 

formas de ser e estar no mundo.  

Em contrapartida, a racionalidade hegemônica, representada por instituições públicas e 

privadas, possui um posicionamento de forças que geram conflitos com essas existências. Os 

discursos desenvolvimentistas representados principalmente pelos grandes projetos de 

exploração dos recursos naturais, são pautados por uma perspectiva capitalista neoliberal e 

estão vinculados e estruturados a partir de discursos concebidos, impregnados de relações de 
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poder que se estruturam a partir de campos de força simbólica, cultural, política e econômica 

em contradição às existências das populações tradicionais. 

Dentro da concepção de Acselrad (2004), “no interior do espaço social, os agentes 

sociais distribuem-se segundo princípios de diferenciação que constituem os campos de forças 

relativas - espaços de conflito pela posse das espécies de poder/capital específicas que os 

caracterizam” (ACSELRAD, 2004, p.19)  

Desta forma, as comunidades tradicionais representadas por múltiplos atores sociais, a 

partir de um capital cultural, político e simbólico baseados em espaços vividos, se posicionam 

no campo de forças dos conflitos socioambientais da Amazônia.  

As forças de resistência se estruturam, sobretudo a partir de hábitos, práticas e valores 

coletivos que têm uma perspectiva étnica e ambiental como meio de legitimação e 

apropriação material e simbólica dos recursos territoriais. Dessa forma a luta pelo 

reconhecimento de territórios e territorialidades se dá principalmente a partir de uma esfera 

simbólica, onde outros sentidos de vida e modos de viver estão sendo afirmados. 

Os processos de etnogênese aparecem então, como forma de legitimação territorial 

baseados em protagonismos sociais realizados historicamente por grupos étnicos. Para 

Bartolomé (2004):  

Com alguma frequência, tem-se chamado de etnogênese o desenvolvimento 
de novas configurações sociais, de base étnica, que incluem diversos grupos 
participantes de ,uma mesma tradição cultural [...]. Também já se qualificou 
de etnogênese o ressurgimento de grupos étnicos considerados extintos, 
totalmente "miscigenados" ou "definitivamente aculturados" e que, de 
repente, reaparecem no cenário social, demandando seu reconhecimento e 
lutando pela obtenção de direitos ou recursos (Rossens 1989; Pérez 2001; 
Bartolomé 2004). Em outras oportunidades, recorreu-se ao mesmo conceito 
para designar o surgimento de novas comunidades que, integradas por 
migrantes ou seus descendentes, reivindicam um patrimônio cultural 
específico para se diferenciarem de outras sociedades ou culturas que 
consideram diversas de sua auto definição social, cultural ou racial [...]. 
Sublinharei aqui que os distintos usos remetem a um mesmo tipo de 
dinâmica social, cuja base se encontra na historicidade de estruturas e formas 
culturais que tendiam a se conceberem como relativamente estáticas1. A 
etnogênese, ou melhor, as etnogêneses referem-se ao dinamismo inerente aos 
agrupamentos étnicos, cujas lógicas sociais revelam uma plasticidade e uma 
capacidade adaptativa que nem sempre foram reconhecidas pela análise 
antropológica. (BARTOLOMÉ,2004, p. 39-40) 

 
 

A Amazônia é marcada por diversos processos de etnogênese que se manifestam até a 

atualidade. A auto declaração e manifestação da identidade tradicional, como já mencionado 

anteriormente, é fruto de um processo de reconfiguração política e cultural diante da 
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necessidade de resistência e até mesmo diante do empoderamento pessoal e comunitário a 

partir da revelação de uma identidade tida muito tempo como subalterna. 

As etnogêneses indígenas, por exemplo, podem ser visualizadas a partir de uma série 

histórica de censos do IBGE. O quadro a seguir, revela a proporção da população 

autodeclarada indígena em relação à população geral do Brasil, nos Censos de 1991, 2000 e 

2010:  
 

Quadro 2: População autodeclarada indígena em relação à população geral do Brasil 

 

(Fonte: Censo 2010 – IBGE) 

 

O próximo quadro revela a população autodeclarada indígena na região Norte 

brasileira, nos censos de 1991,2000 e 2010:   

 

Quadro 3: População autodeclarada indígena na região Norte brasileira 
 

(Fonte: Censo 2010 – IBGE) 
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Ambos os quadros chamam a atenção para o aumento dos processos de auto 

declaração indígena, sobretudo na década de 1990, que veio acompanhado de múltiplos 

processos de auto declaração de distintas identidades tradicionais. Segundo Cruz (2006): 

 
Essas identidades emergentes na Amazônia, construídas pelos diferentes 
movimentos sociais (índios, ribeirinhos, pequenos agricultores, seringueiros, 
varzeiros, castanheiros, populações quilombolas, mulheres quebradeiras de 
coco etc.), estão orientadas no sentido da superação de velhas identidades 
coletivas ligadas a um discurso moderno/colonial que se fundamentava na 
inviabilização, na romantização, e em especial, na estigmatização e no 
esteriótipo do “caboclo” para (des)qualificar as populações como “atrasadas” 
“ignorantes” “indolentes” “improdutivas”, considerando tais populações 
como um obstáculo a um projeto moderno-urbano industrial para a 
Amazônia (CRUZ, 2006, p.69) 

 

Portanto, as declarações de novas identidades coletivas dadas a partir de antigas 

condições sociais e étnicas, são ressignificadas de forma que o trabalho e a condição de 

existência e resistência sejam alocados como significadores identitários nas organizações 

políticas. 

Segundo Almeida (2004, p. 166): “Trata-se da politização das realidades localizadas, 

isto é, os agentes sociais se erigem em sujeitos da ação ao adotar como designação coletiva as 

denominações pelas quais se auto definem e são representados na vida cotidiana”. 

Desta forma, os novos agenciamentos políticos das populações tradicionais 

manifestam-se a partir de suas existências em prol de uma resistência aos interesses e agendas 

das racionalidades hegemônicas traduzidas a partir de planos, metas, ações e investimentos de 

instituições públicas e privadas que afetam direta ou indiretamente seus modos de vida. 

Os grandes projetos extrativistas e seu complexo infraestrutural a partir da lógica 

hegemônica do capital exploram os recursos naturais a fim de garantir a expansão do 

capitalismo globalizado aonde os países latino-americanos têm um papel de exportador de 

commodities que se sustenta e se torna legítimo a partir do discurso desenvolvimentista 

apoiado na ideia do progresso e da modernidade. 

A luta contra-hegemônica de todas as formas de vida e de viver que se distinguem 

daquela legitimada pela modernidade se dá sob uma esfera simbólica, política, econômica e 

cultural, e é permeada por distintos atores e agentes sociais, que possuem distintos níveis e 

hierarquias de poder e atuam sob múltiplas escalas. 
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3.1 LUTAS SOCIAIS INDÍGENAS: REPERTÓRIO DE RESISTÊNCIA NA LUTA PELO 

DIREITO AO TERRITÓRIO 

 

A dinâmica das lutas socioambientais na América Latina está inserida em um contexto 

de ressignificação política dos movimentos sociais da luta pela terra para um novo ciclo de 

lutas pautadas em uma linguagem comum de valoração direcionadas ao território e à 

territorialidade, acompanhadas de um discurso ambiental. 

Dentro dessa lógica, a questão ambiental não pode ser tratada como uma questão sem 

sujeitos. Categorias que se afirmam através de uma existência coletiva politizando nomeações 

da vida cotidiana trouxeram uma complexidade de elementos identitários para o campo de 

significação da questão ambiental, rompendo com uma atitude colonialista homogeneizante 

que historicamente apagou as diferenças étnicas e a diversidade cultural na Amazônia. 

A geografia da resistência do campo dos conflitos socioambientais passa pelo 

reconhecimento de múltiplas identidades políticas, que lutam não só pela terra, mas pelo 

território. Os povos e comunidades tradicionais aprenderam a politizar o seu conhecimento e a 

reconhecer a politização de seus conhecimentos e existências enquanto estratégias de 

valorização, passando de vítimas para sujeitos de direitos que lutam pela afirmação de suas 

identidades territoriais. 

Na luta por identidades está envolvida uma disputa por outras formas de existência e 

relação com a natureza em uma sociedade que impõe um único referencial de mundo e de 

vida pautado no consumo e na sujeição da natureza enquanto recurso. 

Atualmente de acordo com o Instituto Socioambiental (ISA,2009) existem 706 

Territórios Indígenas (TI’s) no Brasil que se encontram em diferentes fases do procedimento 

demarcatório, o que representa 13% do território brasileiro. A Amazônia Legal abrange 60% 

das TI’s. 

A partir de dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2013) relativos às categorias 

sociais que sofrem violências, as Populações Tradicionais desde a segunda metade dos anos 

2000 se destacam. Dentre as categorias sociais envolvidas em conflitos os grandes fazendeiros 

e empresários são os atores sociais privados mais significativos (Gráfico 1). 

Em 2013, do total de assassinatos no Brasil, 61,3% das vítimas fatais pertencem a 

grupos caracterizados como Populações Tradicionais. Estas correspondem a 58,8% do total 
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das categorias sociais que sofreram ações violentas. Em todas as macrorregiões do país com 

exceção da região Sudeste, mais de 50% das categorias sociais envolvidas em conflitos são 

Populações Tradicionais (Gráfico 2). Das Populações Tradicionais que, em 2013, foram 

vítimas de algum tipo de violência, 55% se localizavam na Amazônia (Gráfico 2), que 

concentra os estados com os maiores índices de conflitos (Mapa 7). 

 

 Gráfico 1: Violência do poder privado e público em relação as categorias envolvidas em 

conflitos 

 

Fonte:CPT 2013 
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Gráfico 2: Categorias sociais envolvidas em conflitos no Brasil em 2013/ Conflitos 

envolvendo populações tradicionais por região geoeconômica 

 
Fonte: CPT 2013 
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Mapa 7:Índice de intensidade de conflitos por área em conflito no Brasil em 2013. 

 

Fonte:CPT 2013 

 

 

 

Tendo em vista esse cenário o recorte regional da pesquisa é a Amazônia por 

representar o maior número de TI’s e o maior número de vítimas de conflitos em terras 

tradicionalmente ocupadas. O foco da pesquisa é a Amazônia, porém, o cenário de conflitos é 
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comum para múltiplas comunidades e povos tradicionais em todo o Brasil, e se insere em um 

debate de reprimariarização das economias dos países latino americanos em tempos de 

financerização das economias globais com os mercados de commodities alavancando os 

grandes projetos extrativistas. 

O repertório de resistência indígena frente ao avanço do modelo 

neodesenvolvimentista em seus territórios na Amazônia é marcado pela união entre os 

múltiplos povos indígenas para a mobilização contra os interesses mineradores, hidrelétricos, 

madeireiros, agropecuários entre outros. 

A luta se dá em escala local, mas ganha proporções globais, principalmente a partir 

dos meios de comunicação alternativos que apoiam os movimentos de resistência indígenas 

como por exemplo o Instituto Sócio Ambiental (ISA) e a Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI). A internet é um dos meios mais importantes para o reescalonamento da luta indígena, 

sendo utilizado por representantes dos povos indígenas como um meio estratégico de 

divulgação de suas lutas para uma escala global. 

As cartas se tornaram importantes fontes de indignação, redigidas principalmente a 

partir de encontros entre comunidades tradicionais e povos indígenas que resistem ao modelo 

hegemônico capitalista e buscam formas de expressarem suas existências e resistências. 

A luta indígena se dá a partir de uma mobilização prática, na luta cotidiana, contra as 

intervenções em seus territórios, onde muitas pessoas inocentes perdem suas vidas na disputa 

desigual entre povos indígenas e jagunços armados enviados pelos grandes empresários.  

A mobilização indígena atua principalmente a partir de intervenções de retomada de 

terras e ocupações em lugares estratégicos como rodovias e locais atrelados às instituições 

políticas. Ocupações em instituições como a sede da FUNAI e o Congresso Federal são 

constantes. 

Os povos indígenas vivem a luta de forma cotidiana e sobre múltiplas faces. Resistem 

a um modelo civilizatório imposto pela racionalidade hegemônica. Suas resistências estão 

afirmando suas existências. 

As fotos a seguir foram divulgadas pelo Instituto SocioAmbiental (ISA,2011) e 

Conselho Indigenista Missionária (CIMI,2014) e ilustram alguns exemplos de mobilização 

dos povos indígena como a ocupação de lugares públicos estratégicos como o Congresso 

Federal e a confecção de cartazes em repúdio ao descumprimento dos direitos constitucionais 

indígenas e aos grandes projetos que os atingem. 
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Figura 3: Indígenas ocupam o Congresso Federal em Brasília   
 

 

 
Fonte:Instituto SocioAmbiental 2011 
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Figura 4: Indígenas pedem respeito à Constituição. 

 

Fonte: Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 2014 -Foto por Ruy Sposati 
 

Figura 5: Manifestação indígena no Congresso Federal em Brasília contra a hidrelétrica de 

Belo Monte 

Fonte:Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 2014 
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 4 AS CARTAS INDÍGENAS: CONFLITOS TERRITORIAIS E O ENCONTRO DE 

DEMANDAS POLÍTICAS 

 

A formalização de queixas e reivindicações através da produção de cartas, representa 

na luta dos povos indígenas um importante instrumento político. A partir das cartas os povos 

indígenas expressam suas demandas, insatisfações, agendas, lutas e culturas. 

O formato e linguagem presentes nesses documentos expressam um caráter 

formalizado que visa alcançar, principalmente, os representantes das instituições públicas e do 

Estado. A produção epistolar constitui o elo de contato entre os povos indígenas e 

movimentos sociais com as representatividades dominantes, e para esse elo se estabelecer, é 

necessário a formalização das estruturas de comunicação envolvidas, de forma em que o 

referencial é a linguagem dominante. 

Dessa maneira os povos indígenas estruturam suas demandas a partir da linguagem 

dominante enquanto estratégia de alcance de suas lutas. Simbolicamente as cartas, dentro do 

contexto da luta dos povos indígenas, ilustram um encontro entre mundos e cosmologias 

distintas e representam o contato entre as populações tradicionais e o meio envolvente, 

transversalizado pelo direito. Há um recorte jurídico evidenciado nas cartas expresso a partir 

da conscientização do indígena enquanto sujeito de direitos, garantidos constitucionalmente e 

protegido por diversos acordos e leis internacionais.  

O universo selecionado para pesquisa contém dezessete cartas representando diversos 

povos indígenas e abrangendo os estados brasileiros que compõe a Amazônia Legal 

(Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Acre e Amapá). 

(Gráfico 3) 

As cartas selecionadas (Quadro 4), em sua maioria, são escritas por organizações, 

movimentos e comunidades indígenas e abrangem múltiplas etnias. Muitas vezes as cartas são 

estruturadas em conjunto com outras organizações e movimentos sociais que se inserem no 

mesmo contexto de luta contra a destruição dos povos e da natureza promovida pelos 

impactos dos grandes projetos desenvolvimentistas e pelo reconhecimento e garantia dos 

direitos e territórios dos povos e comunidades tradicionais. 
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Quadro 4 :Informações acerca das cartas públicas indígenas selecionadas 

Cartas Título Estado Ano Etnias/Organizações 
1 Carta aberta dos Yanomami da 

Venezuela e do Brasil   

em Puerto 

Ayacucho, 

Amazonas 

2013 Horonami Organização Yanomami 

e Hutakara Associação Yanomami 

2 Carta do Comitê Xingu Vivo 

aos participantes da V 

conferência distrital de saúde 

indígena do DSEI GUATOC 

Belém, Pará 2013 Juruna, Arara, Xikrin, Parakanã, 

Asuriní do Xingu, Kayapo, Xipaia, 

Curuaia, Arawete 

3 Carta Avançada dos Povos 

Indígenas do Rio Negro 

Amazonas 2012 FOIRN-Federação das 

Organizações Indígenas do Rio 

Negro -23 grupos étnicos 

diferentes, representantes das 

famílias linguísticas Tukano, 

Aruak, Maku e Yanomami, 

4 Carta dos povos indígenas de 

Roraima sobre a hidrelétrica do 

Contigo 

Boa Vista, 

Roraima 

2011 Macuxi, Ingarikó, Wapichana, 

Taurepang, Yanomami, Yekuana, 

Wai-Wai e Waimiri-Atroari 

5 Carta pública dos povos 

indígenas do Brasil à 

presidência da república Dilma 

Rousseff 

Brasília 2013 APIB-Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil 

6 Carta Final: 41 Assembleia 

Geral dos Povos Indígenas de 

Roraima 

Terra Indígena 

Raposa Serra 

do Sol, 

Roraima 

2012 Macuxi, Wapichana, Ingarikó, 

Wai-Wai, Yanomami, Patamona, 

Sapará, Taurepang 

7 Carta dos povos indígenas do 

rio negro para o presidente Luís 

Inácio Lula da Silva 

São Gabriel da 

Cachoeira, 

Amazonas 

2007 FOIRN-Federação das 

Organizações Indígenas do Rio 

Negro 

8 Carta Xingu Vivo para Sempre Altamira, Pará 2008 Kayapó, Xikrin, Parakanã, 

Akrãtikatejê, Parkatejê, 

Munduruku, Araweté, Kuruwaia, 

Xipaia, Asurini, terra Alta, Panará, 

Juruna, Tembé, Kayabi, 

Yudja,Kuikuro,Nafukua,Kamaiurá, 

Kalapalo,Waurá, Trumai, Xavante, 

Ikpeng, Apinayé, Krahô 
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9 Carta dos povos indígenas ao 

presidente Lula contra Belo 

Monte 

Aldeia Piaraçu 

-  Mato Grosso 

2009 Mebengôkre (Kayapó), Xavante, 

Yudjá (Juruna), Kawaiwete 

(kaiabi), KisêdjÇe (Suiá), 

Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, 

Panará, Nafukua, Tapayuna, 

Yawalapiti, Waurá, Mehinaku e 

Trumai 

10 Carta dos povos indígenas Cuiabá, Mato 

Grosso 

2011 Kayabi.Nambikwara Sabanê  

Manoki, Myky, Xavantede 

Marãiwatsédé, Zoró, Surui  

Karajá, Ikpeng, Kisêdjê,  

Yawalapiti, Paumari do Tapauá, 

Rikbaktsa 

11 Carta Projetos 

Desenvolvimentistas: Impactos 

na região do Juruá  

Terra Indígena 

Poyanawa - 

Mâncio Lima, 

Acre 

2011 Povos Indígenas do Vale do Juruá 

– Apolima-Arara, Ashaninka, Huni 

Kuin, Jaminawa, Jaminawa-Arara, 

Kuntanawa, Nawa, Noke Koi, 

Nukini, Puyanawa, Shanenawa, 

Yawanawá 

12 Manifesto Kayabi, Apiaká e 

Munduruku 

Terra Indígena 

Kayabi - Mato 

Grosso 

2011 Kayabi, Munduruku e Apiaká 

13 Carta dos 4 rios Itaituba, oeste 

do Pará 

2010 Participantes do I Encontro dos 

Povos e Comunidades Atingidas e 

Ameaçadas por Grandes Projetos 

de Infraestrutura, nas bacias dos 

rios da Amazônia: Madeira, 

Tapajós, Teles Pires e Xingu 

14 Carta final do abril indígena 

regional  

Porto Velho, 

Rondônia 

2013 Karitiana, Gavião, Arara, Zoró, 

Oro Mon, Oro Waram, Canoé, 

Mamaindê, Aikanã, Latundê, 

Sabanê, Puruborá, Sakirabiat, 

Wajuru, Cassupá, Guarassungwê e 

Kwazá 

15 Carta dos povos indígenas de 

Tocantins, Pará e Amapá 

Terra indígena 

Apinajé -

Tocantinópolis, 

Tocantins 

2012 Apinajé, Krahô,  Kayapó, Xerente, 

Carajá  Xambioá, Awá Canoeiro,  

Guajajara, Aikewara (Suruí), 

Atikum, Tembé, Munduruku, 

Juruna, Galibi Maworno, 

Karipuna, 
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Fonte:própria  

 

 

 

Gráfico 3:Cartas por estado da Amazônia Legal 
 
 

 
 Fonte:própria 
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Maranhão	   Tocan5ns	  

Acre	   Amapá	  

Mato	  Grosso	  

16 Carta dos povos indígenas 

Ka’apor do Maranhão em 

solidariazação à luta do povo 

mundurucu e outros povos 

indígenas contra Belo Monte 

Terra Indígena 

Alto Turiaçu, 

Maranhão 

2013 Ka’apor 

17 Carta dos povos indígenas e 

quilombolas do Maranhão 

Santa Helena 

Diocese de 

Pinheiro, 

Maranhão 

2013 Krikati, Pykobjê – Gavião, 

Krenyê, Tenentehar/Guajajara, 

Krepumkatejê 
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Quadro 5 :As cartas públicas dos povos indígenas selecionadas e as situações de conflitos 
 
 

CARTAS QUE 

REVELAM 

SITUAÇÕES DE 

CONFLITOS 

SITUAÇÃO DE CONFLITO ATIVIDADE ECONÔMICA 

RELACIONADA 

Carta 1 Invasão do Território Yanomami por 

garimpeiros 

Extração de minérios 

Carta 2, Carta 9 Construção da Hidrelétrica de Belo Monte no 

Rio Xingu 

Produção de energia  

Carta 4 Construção da Hidrelétrica do Cotingo  Produção de energia  

Carta 5 Projetos de Infra-estrutura   Transportes e trasmissão de 

energia 

Carta 6 Planejamento de construção de unidades 

militares dentro dos territórios indígenas 

Exército 

Carta 8 Construção da hidrelétrica de Belo Monte, 

retirada de madeira ilegal, garimpo ilegal e 

desmatamento 

Produção de energia, extração de 

madeira, extração de minérios e 

agropecuária 

Carta 10 Construção das Hidrelétricas Teles Pires e São 

Manoel, desmatamento por pecuária ilegal, 

queimadas e contaminação dos rios por 

agrotóxicos da soja, madeireiros, estradas 

dentro dos territórios indígenas, pesca 

predatória 

Produção de energia, 

agropecuária, agronegócio, 

extração de madeiras, malha 

rodoviária, pesca  

Carta 11 Estradas dentro dos territórios indígenas, 

madeireiras ilegais, impactos de petroleiras 

Malha rodoviária, extração de 

madeira, extração de petróleo 

Carta 12 

 

Construção das Hidrelétricas Teles Pires, São 

Manoel, Foz de Apiacas, Colíder e Chacorão 

Produção de energia 

 

 

 

Carta 14 Impactos das Hidrelétricas Jirau, Santo 

Antônio, Cascata, Ribeirão, Tabajara, BR 080 

e BR421, projetos de hidrovias e ferrovias 

próximas ou dentro dos territórios indígenas 

Produção de energia, malha 

rodoviária, hidroviária e 

ferroviária 
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Fonte:própria 

 

Dentre as situações de conflito apresentadas nas cartas os “grandes projetos” são 

bastante recorrentes. A carta dos Yanomami do Brasil e da Venezuela (ANEXO A) aponta o 

garimpo e a mineração enquanto principais ameaças aos seus territórios e vidas. “Exigimos 

que nos consultem sobre estes projetos e manifestamos que somos contra eles porque a 

mineração ameaça nossas vidas.” (HORONAMI, Organização Yanomami; HUTUKARA 

Organização Yanomami,2013) 

A carta “Comitê Xingu Vivo” (ANEXO B) aponta a política brasileira enquanto 

genocída e denuncia as hidrelétricas, grandes empreiteiras, mineradoras e seus aliados 

enquanto destruidores das terras da Amazônia e dos povos indígenas do Brasil. 

A falta de diálogo por parte dos governantes com os povos indígenas é levantada na 

carta dos povos indígenas do Rio Negro (ANEXO C) enquanto estratégia política de 

imposição dos grandes projetos que afetam os territórios e povos indígenas. “Estamos 

preocupados com o ataque articulado em conjunto com autoridades importantes do governo 

federal que põem em risco a integridade das TIs e desvalorizam nossos povos e culturas” 

(LIDERANÇAS INDÍGENAS DO RIO NEGRO,2013). 

A construção da hidrelétrica do Cotingo na Terra Indígena Raposa Serra do Sol é 

questionada em carta (Carta 4) por parte dos povos indígenas de Roraima, onde é ressaltado o 

descumprimento do governo federal com os direitos indígenas garantidos constitucionalmente 

em benefício da atuação das grandes projetos hidrelétricos que afetam estes territórios 

indígenas. 

Em carta da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (ANEXO E) os projetos de 

infra-estrutura nas áreas de transportes e geração de energia tais como estradas, ferrovias, 

hidrovias, portos, usinas hidrelétricas e linhas de transmissão são rechaçados por parte dos 

Carta 15 Construção da Hidrelétrica de Belo Monte, 

Santa Isabel, Marabá, Serra Quebrada, São 

Luiz, Jamanxin e Jatobá, Contaminação por 

agrotóxico nos solos, águas e indígenas, 

Mineração dentro de território indígena 

Geração de energia, Monocultura 

de eucalipto, cana e soja e 

extração de minérios 

Carta 16 Invasão do território indígena por madeireiros, 

fazendeiros, caçadores  

Extração de madeira, 

agronegócio, caça ilegal 

Carta 17 Invasões por madeireiros, mineradoras, forças 

armadas e agronegócio  

 

Extração de madeira, extração de 

minérios, segurança pública e 

monocultura 
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povos indígenas brasileiros pelo fato desses projetos desrespeitarem os direitos originários 

indígenas. 

A violência e a criminalização contra as lideranças indígenas são repudiadas na carta 

dos povos indígenas de Roraima (ANEXO F) assim como as propostas legislativas de 

mineração em território indígena, o garimpo ilegal, a construção de hidrelétricas, a 

sobreposição de terras indígenas/áreas de proteção ambiental e a construção de unidades 

militares no interior dos territórios indígenas. 

A carta “Xingu Vivo Para Sempre” (ANEXO H) denuncia a inconstitucionalidade da 

construção da hidrelétrica de Belo Monte assim como a construção de outras pequenas 

centrais hidrelétricas na bacia do rio Xingu. Também denunciam o desmatamento, a retirada 

de madeira ilegal e a grilagem de terras que afetam diretamente os territórios e modos de vida 

indígena. 

O licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de Belo Monte é criticado em carta 

(ANEXO I) de 212 lideranças dos povos indígenas Mebengôkre (Kayapó), Xavante, Yudjá 

(Juruna), Kawaiwete (kaiabi), KisêdjÇe (Suiá), Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, Panará, Nafukua, 

Tapayuna, Yawalapiti, Waurá, Mehinaku e Trumai, habitantes da bacia do rio Xingu e das 

regiões circunvizinhas. A falta de diálogo e a não realização das consultas públicas para com 

os povos indígenas são exemplos do descompromisso do projeto desenvolvimentista em 

relação a vida dos povos indígenas do Xingu. 

Em carta (ANEXO J) realizada a partir do seminário “Gestão Territorial Indígena: 

experiências, resultados e desafios” são colocadas várias questões desafiadoras aos povos 

indígenas do Mato Grosso, Rondônia e Pará. O povo indígena Kayabi (MT/PA) manifesta sua 

negação à construção das hidrelétricas São Manoel e Teles Pires em troca da negociação da 

demarcação da Terra Indígena Kayabi.O povo indígena Manoki (MT) denuncia a ação de 

pecuaristas, pescadores, madeireiros e laboristas dentro de seu território. O povo indígena 

Xavante da Terra Indígena de Maraiwatsede (MT) denuncia o desmatamento, pecuária, 

plantações de soja, uso de agrotóxico, passagem da BR158, queimadas e envenenamento dos 

rios enquanto problemas que afetam diretamente seu território. O povo Myky (MT) denuncia 

a atuação de madeireiros em seu território. Os povos indígenas Sabanê, Manduca, Tawandê, 

Idalamarê (MT) denunciam os grandes fazendeiros e produtores de soja por contaminar os 

rios que abastecem seus territórios. 

Na carta “Projetos desenvolvimentistas e seus impactos na região do Juruá-Acre” 

(ANEXO K) os povos indígenas em conjunto com as comunidades não indígenas se 
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posicionam contra os projetos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) adotado 

pelo governo federal em 2011.Projetos como ampliação e construções de rodovias, 

implantação de fábricas de compensados, implantação de assentamentos em torno de terras 

indígenas, o mega projeto Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-

Americana (IIRSA) e projetos de prospecção de petróleo que impactam terras indígenas são 

colocados enquanto ameaças aos territórios indígenas visto que desrespeitam os direitos 

indígenas e ameaçam à vida. 

Na “Carta dos 4 rios” (ANEXO L) os povos indígenas, quilombolas, negros, mulheres, 

jovens de comunidades rurais e urbanas da Amazônia denunciam os grandes projetos, 

sobretudo, as hidrelétricas nos rios Madeira, Tapajós, Teles Pires e Xingu, enquanto 

destruidores dos modos de vida dos povos originários e populações tradicionais em benefício 

de grandes grupos econômicos. Segue trecho da carta que denuncia as ameaças e 

consequências que os grandes projetos hidrelétricos representam para os modos de vida 

tradicionais da Amazônia: 
As ameaças que vêm sofrendo as populações dos rios Madeira, Tapajós, Teles Pires 
e Xingu também são motivos de nossas preocupações, ocasionadas pelos falsos 
discursos de progresso, desenvolvimento, geração de emprego e melhoria da 
qualidade de vida, vendidos pelos governos e consórcios das empresas em uma clara 
demonstração do uso da demagogia em detrimento da informação verdadeira, 
negada em todo o processo de licenciamento e implantação dos empreendimentos, a 
exemplo do que vem ocorrendo no rio Madeira, onde a construção dos complexos 
hidrelétricos de Santo Antonio e Jirau já expulsou mais de três mil famílias 
ribeirinhas de suas terras, expondo-as a marginalidade, prostituição infanto-juvenil, 
tráfico e consumo de drogas, altos índices de doenças sexualmente transmissíveis e 
assassinatos de lideranças que denunciam a grilagem de terra por grandes 
latifundiários, estes os “grandes frutos” desse modelo de desenvolvimento.( 
ALIANÇA TAPAJÓS VIVO, et al,2010)	  

 

Os povos Kayabi, Apiaká e Munduruku manifestam em carta (ANEXO M) o pedido 

de  cancelamento definitivo das hidrelétricas Teles Pires, São Manoel, Foz de Apiacás e 

Chacorão tendo em vista sua inviabilidade social, ambiental e econômica. A  falta de estudos 

sobres os impactos socioambientais dos projetos hidrelétricos que afetam os seus territórios 

assim como a falta de diálogo e o desrespeito ao direito de consulta e consentimento livre 

garantido pela Constituição Federal brasileira e acordos internacionais referentes aos direitos 

dos povos indígenas  são pontos reivindicados por estes povos indígenas. 

Os povos indígenas Karitiana, Gavião, Arara, Zoró, Oro Mon, Oro Waram, Canoé, 

Mamaindê, Aikanã, Latundê, Sabanê, Puruborá, Sakirabiat, Wajuru, Cassupá, Guarassungwê 

e Kwazá, oriundos de Rondônia e do noroeste do Mato Grosso, reunidos no “Abril Indígena” 

Regional em 2013 manifestam em carta (ANEXO N) suas insatisfações acerca dos projetos 
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hidrelétricos de Jirau, Santo Antônio,Tabajara e Ribeirão, das Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) ao longo da bacia do Rio Branco e dos empreendimentos de infra-estrutura que 

formam a cadeia de escoamento dos grandes agropecuaristas. 

Os povos indígenas Apinajé,  Krahô,  Kayapó, Xerente, Carajá  Xambioá, Awá 

Canoeiro,  Guajajara, Aikewara (Suruí), Atikum, Tembé, Munduruku, Juruna, Galibi 

Maworno, Karipuna, reunidos  no 1º Encontro Macro – Regional dos Povos Indígenas dos 

estados do Tocantins, Pará e Amapá no ano de 2012 repudiam através de uma carta (ANEXO 

O)os projetos hidrelétricos de Santa Isabel no rio Araguaia, de Marabá e Serra Quebrada no 

rio Tocantins, de São Luís, Jamanxim, Jatobá e Belo Monte no Pará .O avanço sem 

fiscalização das monoculturas de eucalipto,cana de açúcar e soja nas proximidades e entornos 

dos territórios indígenas assim como os projetos de mineração dentro e nas proximidades dos 

territórios indígenas são colocados enquanto ameaças à vida dos povos indígenas e aos demais 

povos amazônicos. 

A “Carta do povo Kaa´por do Maranhão em solidariedade aos povos Munduruku e 

outros povos indígenas contra Belo Monte “(ANEXO P) expressa o apoio do povo Kaa´por na 

luta contra a violência e o descaso frente aos direitos indígenas praticados pelos interesses 

hidrelétricos e denuncia a exploração madeireira dentro de seu território no Maranhão. 

Os povos indígenas e quilombolas do Maranhão reunidos em novembro de 2013 no I 

Encontro de Indígenas e Quilombolas do Maranhão denunciam em carta (ANEXO O) as 

constantes violações aos seus direitos, a perseguição das lideranças, o racismo e a 

discriminação dos seus modos de vida e culturas praticados pelos grandes projetos de 

agronegócio, madeireiras, mineradoras, ruralistas e das forças armadas. 

As cartas se estruturam principalmente a partir de um repertório de demandas e 

insatisfações/repúdios que abrangem diversos assuntos relacionados ao reconhecimento e 

garantia dos territórios e modos de vida tradicionais indígenas. As principais demandas foram 

citadas no quadro a seguir a partir da porcentagem que determinada demanda/repúdio 

apareceu no universo das cartas selecionadas. (Quadro 6) 

As demandas giram em torno do reconhecimento e garantia dos territórios indígenas e 

abordam questões territoriais, políticas, jurídicas, culturais e simbólicas necessárias para o 

bem viver dos povos indígenas da Amazônia. A eficácia e cumprimento dos direitos 

originários conquistados na Constituição Federal de 1988 e dos direitos indígenas 

reconhecidos internacionalmente na Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), a fiscalização e proteção dos territórios indígenas, políticas públicas eficazes 
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na área de saúde indígena e condições institucionais de diálogo para com os povos indígenas 

são as demandas mais significativas expressas nas cartas selecionadas. 

 

Quadro 6: Demandas Indígenas 

Fonte:própria 

 

 

 

DEMANDAS INDÍGENAS 

Porcentagem 

do total de  

Cartas 

Indígenas 

com essa 

demanda 

Fiscalização e proteção dos territórios indígenas 58,8%  

Garantia dos direitos constitucionais e da Convenção 169 da OIT 52,9% 

Condições institucionais de diálogo adequadas 52,9% 

Demarcação rápida e completa dos territórios indígenas 47,05% 

Saúde Indígena 47,05% 

Educação Indígena  35,2% 

Participação democrática nas decisões e projetos realizados em territórios indígenas 35,2% 

Desenvolvimento que valorize a diversidade e os conhecimentos dos povos indígenas 35,2% 

Usufruto exclusivo do território  29,4% 

Medidas efetivas contra garimpeiros, grileiros, madeireiros  29,4% 

Telefones públicos e energia solar 23,5% 

Recuperação das matas ciliares e áreas degradadas pela pecuária, extração de madeira e 

mineração 

17,6% 

Ações conjuntas binacionais nos territórios indígenas de fronteira 11,7% 

Políticas públicas voltadas ao extrativismo e agricultura familiar agroecológica indígenas 11,7% 

Reconhecimento e preservação dos sítios sagrados 11,7% 

Assistência jurídica adequada para o acompanhamento das comunidades afetadas por 

projetos desenvolvimentistas 

11,7% 

Controle do lixo e tratamento de água e esgoto 5,8% 

Garantia das formas tradicionais de mediação de conflitos internos 5,8% 

Reconhecimento  5,8% 

Valorização e participação das tradições culturais indígenas 5,8% 

Transportes 5,8% 

Reconhecimento e regulamentação da formação e atuação dos Agentes Ambientais Indígenas 5,8% 
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As insatisfações manifestas neste epistolário expressam tudo aquilo que vai contra a 

existência dos povos indígenas, seus direitos territoriais adquiridos e seus modos de vida 

tradicionais. Os repúdios mais significativos são: violência contra os povos indígenas e 

impunidade jurídica dos atos criminais, construção de hidrelétricas no interior e nas 

proximidades dos territórios indígenas, implementação forçada de grandes projetos nos 

territórios indígenas, propostas legislativas contra os direitos indígenas adquiridos, política 

genocida liberal desenvolvimentista e desrespeito aos modos de vida tradicionais indígenas e 

suas formas de relação com a natureza. 

 

Quadro 7:Repúdios Indígenas 

Fonte:própria 

 

 

 

Repúdios indígenas 

Porcentagem 

do total de  

Cartas 

Indígenas com 

esse repúdio 

Violência contra os indígenas e impunidade jurídica 76,4% 

Construção de hidrelétricas nos rios pertencentes aos territórios indígenas 64,7% 

Implementação forçada de grandes projetos em território indígena 64,7% 

Propostas legislativas que contrariam os direitos indígenas 58,8% 

Política Genocida liberal desenvolvimentista 52,9% 

Desrespeito a visão de mundo indígena e a sua forma de relação com a natureza 52,9% 

Remoção forçada de sítios sagrados e territórios tradicionais  35,2% 

Acusação do indígena enquanto empecilho ao desenvolvimento 29,4% 

Exploração de minérios em terras indígenas 23,5% 

Repasse de dinheiro público para empreiteiras financiadoras de campanhas políticas 23,5% 

Modificações nos procedimentos de demarcação das terras indígenas 17,6% 

Construção de unidades militares em território indígena 17,6% 

Criminalização das lideranças indígenas 17,6% 

Confinamento territorial  17,6% 

Extermínio dos povos indígenas isolados  11,7% 

Sobreposição de unidades de conservação e territórios indígenas 5,8% 

Partidos políticos contrários aos direitos indígenas 5,8% 
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O panorama de ameaças e conflitos contra os povos indígenas denunciado nas cartas 

apresentadas anteriormente revela que, em nome do “progresso” e do “desenvolvimento”, a 

sociedade hegemônica legitima a expansão capitalista que mercantiliza a natureza e nega 

política, econômica, jurídica, social e simbolicamente todas as formas de existência que não 

se estruturam a partir de relações de consumo, ou seja, que são emancipatórias. 
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4.1 AS CARTAS INDÍGENAS: TERRITORIALIDADES EM R-EXISTÊNCIA 

 

 

A América Latina é marcada por um histórico de colonização onde os setores sociais 

subalternizados resistiram a partir de múltiplas estratégias de sobrevivência. Apesar do longo 

passado histórico de resistência, atualmente a emergência e visibilidade dessas 

territorialidades e territórios em resistência nos permitem identificar um novo padrão de 

conflitividade das lutas sociais. 

Segundo Porto Gonçalvez (2006) os povos e racionalidades subalternizadas que 

resistiram a dominação cultural e à colonialidade, mais do que resistência, são r-existência, 

representam uma forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade que reage a partir 

de um lugar próprio tanto geográfico quando epistêmico. 
 

A questão agrária emerge hoje, não só em suas dimensões social e política, mas 
também espistêmica, impulsionada por movimentos que explicitam suas 
reivindicações territoriais, sejam eles afrodescendentes, indigenatos e povos 
originários, além de outros como os seringueiros, geraiszeiros, retireiros, 
faxinalenses. (PORTO GONÇALVEZ, 2006, p.53) 

 

Sob a ótica de Porto Gonçalvez (2006) pensar a terra a partir do território implica 

pensar politicamente a cultura. 

Nesse contexto, as cartas indígenas representam um rico campo de investigação das 

lutas dos povos indígenas da Amazônia contra o avanço da racionalidade hegemônica 

capitalista sob seus territórios a partir dos grandes projetos desenvolvimentistas e de todo um 

aparato político, econômico, cultural e simbólico que o sustenta e reproduz. A partir das cartas 

são expressas além das demandas e insatisfações dos povos indígenas, as suas múltiplas 

culturas e formas de articulação de luta e apoio. 

 

 

4.1.1 As cartas e os modos de articulação das populações indígenas 

 

 

A partir das cartas indígenas selecionadas evidenciam-se diferentes maneiras através 

das quais os povos indígenas estão se articulando, sobretudo, como expressam suas 

especificidades nos discursos públicos e como marcam suas diferenças na luta pelo 

reconhecimento e garantia de seus direitos, territórios e territorialidades. Dentre os modos de 
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articulação de luta dos povos indígenas destacamos quatro categorias principais: cartas em 

solidariedade a outros povos, cartas articuladas com outros movimentos sociais, cartas que 

apresentam uma situação específica e cartas em articulações regionais. As cartas não contém 

necessariamente apenas um modo de articulação, há cartas que apresentam diferentes modos 

de articulação, mas exemplificaremos aqui os distintos modos a partir de exemplares de cartas 

que o caracterizam. 

A “Carta dos povos indígenas Ka’apor do Maranhão em solidariedade à luta do povo 

Munduruku e outros povos indígenas contra Belo Monte” (ANEXO P) foi escrita pelos 

Ka’apor do Maranhão aos povos indígenas que lutam contra Belo Monte no Pará.O povo 

Ka’apor da Terra Indígena Alto Turiaçu no Maranhão expressa seu apoio à luta do povo 

Munduruku e aos demais povos indígenas que são impactados por Belo Monte e identificam-

se com a situação de conflito, ameaças e agressões  contra os povos indígenas da região de 

Belo Monte tendo em vista que o povo Ka’apor vive situação semelhante, expressa na parte 

destacada da carta a seguir: 

 
A cobiça pela madeira vem destruindo nosso território. 
Assim como vocês, a gente vem sendo violentado em nosso território por 
madeireiros, fazendeiros e caçadores, posseiros. 
O governo do Maranhão e o governo federal não garantem a proteção e vigilância de 
nosso território. Não respeitam nossa forma de pensar e viver [...] 
Nossa luta é aqui e aí com vocês. Não vamos deixar que a ganância destrua nossas 
riquezas naturais que é nossa vida e a vida de nossos filhos. (KA’APOR DO 
MARANHÃO, maio 2013) 

 
  Dentre as cartas articuladas em conjunto com movimentos sociais tem destaque a 

Carta do Comitê Xingu Vivo Para Sempre (ANEXO H) elaborada no Encontro Xingu Vivo 

Para Sempre na cidade de Altamira (PA) em maio de 2008 por representantes das populações 

indígenas, ribeirinhas, extrativistas, dos agricultores e agricultoras familiares, dos 

movimentos sociais e das organizações não-governamentais da Bacia do rio Xingu. No 

encontro foram discutidas, avaliadas e denunciadas as ameaças ao rio Xingu que 

comprometem o rio e as populações que o cercam assim como a falta de comprometimento do 

Estado em zelar e ouvir as populações afetadas por grandes projetos desenvolvimentistas. No 

trecho da carta a seguir podemos identificar o rio como fator fundamental na vida e na união 

de luta das populações tradicionais envolvidas na carta:  
Nós, que somos os ancestrais habitantes da Bacia do Xingu, que navegamos seu 
curso e seus afluentes para nos encontrarmos; que tiramos dele os peixes que nos 
alimentam; que dependemos da pureza de suas águas para beber sem temer doenças; 
que dependemos do regime de cheias e secas para praticar nossa agricultura, colher 
os produtos da floresta e que reverenciamos e celebramos sua beleza e generosidade 
a cada dia que nasce; nós temos nossa cultura, nossa espiritualidade e nossa 
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sobrevivência profundamente enraizadas e dependentes de sua existência. (COMITÊ 
XINGU VIVO PARA SEMPRE, 2008) 

 
A “Carta dos 4 Rios” (ANEXO L) também é articulada pelos povos indígenas em 

conjunto com outros movimentos sociais. A carta foi formulada no ano de 2010 em Itaituba, 

oeste do Pará por participantes do I Encontro de Povos e Comunidades Atingidas e 

Ameaçadas por Grandes Projetos de Infraestrutura, na bacia dos rios da Amazônia: Madeira, 

Tapajós, Teles-Pires e Xingu. Povos indígenas, negros e quilombolas, mulheres, homens, 

jovens de comunidades rurais e urbanas da Amazônia Brasileira defendem em carta: 
 	  

Que aliança dos Povos e Comunidades da Pacha Mama, da Pan-Amazônia se 
fortaleça a cada passo dado rumo à construção de um novo mundo possível.	  
O “bem viver” como princípio de vida em contraponto à lógica da acumulação, da 
competição, do individualismo, da superexploração dos trabalhadores e 
trabalhadoras e dos nossos recursos naturais;	  
Um projeto de integração de nossos povos, com respeito à sociobiodiversidade e aos 
nossos modos tradicionais de produção que geram qualidade de vida e segurança 
alimentar;	  
 Queremos nossos Rios Vivos e Livres, por isso exigimos:	  
A suspensão total e imediata da construção de barragens em nossos rios;	  
Que sejam acatados os estudos de diversos especialistas que propõem a 
repotenciação das UHEs mais antigas;	  
Investimentos imediatos na melhoria da qualidade das linhas de transmissão de 
energia;	  
Que o Plano Decenal de Expansão Energética aumente a percentagem de 
investimentos em pesquisas e implementação de fontes de energias verdadeiramente 
limpas e renováveis. VIVA A ALIANÇA DOS POVOS DOS RIOS E DAS 
FLORESTAS! (ALIANÇA TAPAJÓS VIVO, et al., 2010)	  

 

Tendo em vista as cartas que apresentam uma situação específica destacamos a “Carta 

dos Povos Indígenas ao Presidente Lula contra Belo Monte” (ANEXO I) escrita na Aldeia 

Piaraçu em 2009.Nesta carta 212 lideranças indígenas expressam repúdio à construção da 

hidrelétrica de Belo Monte e à falta de diálogo e descumprimento dos direitos indígenas. 

 
 O processo de licenciamento ambiental do AHEW Belo Monte vem sendo 
conduzido violando o direito constitucional de consulta prévia às populações 
indígenas que serão afetadas direta e indiretamente por este empreendimento. [...] 
Nós nunca impedimos o desenvolvimento sustentável do homem branco, mas não 
aceitamos que o governo tome uma decisão de tamanha irresponsabilidade e que 
trará conseqüências irreversíveis para esta região e nossos povos, desrespeitando 
profundamente os habitantes ancestrais deste rio e o modelo de desenvolvimento 
que defendemos. 
Desta forma, exigimos que o governo cancele, definitivamente, a implementação 
desta hidrelétrica. Caso o governo decida iniciar as obras de construção de Belo 
Monte, alertamos que haverá uma ação guerreira por parte dos povos indígenas do 
Xingu. A vida dos operários e indígenas estará em risco e o governo brasileiro será 
responsabilizado. (MEBENGÔKRE. et al ,2009) 
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A “Carta dos Povos Indígenas de Roraima sobre a Hidrelétrico do Cotingo” (ANEXO 

D) produzida  em 2011 pelas organizações indígenas - Conselho Indígena de Roraima-CI, 

Organização das Mulheres Indígenas de Roraima – OMIR, Conselho do Povo Indígena 

Ingarikó - COPING, Hutuakara Associação Yanomami-HAY e Associação da Comunidade 

Waimiri-Atroari  - se estrutura a partir da apresentação de uma situação específica.Os povos 

indígenas Macuxi, Ingarikó, Wapichana, Taurepang, Yanomami, Yekuana Wai-Wai e 

Waimiri-Atroari pertencentes a 500 comunidades localizadas em todo o estado de Roraima 

repudiam em carta o Projeto de Decreto Legislativo da Câmara (PDC) 2540/2006 que autoriza 

a construção da hidrelétrica na Cachoeira do Tamanaduá no Rio Cotingo no interior da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol. No trecho da carta a seguir os povos indígenas expressam 

indignação: 

 
Entendemos que os problemas iniciam com a construção da usina hidrelétrica, onde 
nossa terra estará novamente sendo violada, roubada, invadida. A construção da 
UHE Cotingo será uma nova invasão em nossa terra, causará um grande impacto 
social, cultural e ambiental, como a destruição de buritizais, matas nas encostas das 
serras, desaparecimentos de várias espécies animais e vegetais, interdição de vias de 
acesso das comunidades, dos recursos naturais existentes, alteração do fluxo natural 
do rio, e muitos outros danos. (CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA.et al, 
2011) 

 

Dentre as cartas selecionadas a “Carta do I Seminário de Formação - Projetos 

Desenvolvimentistas:Impactos na Região do Juruá” (ANEXO K) é um bom exemplo de 

articulações regionais indígenas.Na região do Vale do Juruá vivem 10 povos indígenas 

pertencentes a 16 Terras Indígenas, falantes de distintas línguas e com uma população de 

aproximadamente 9.540 indígenas.Reunidos na cidade de Cruzeiro do Sul no Acre em 2011 

em busca do “Bem Viver” produziram uma carta para apresentar suas considerações acerca 

dos projetos desenvolvimentistas e seus impactos na Região do Juruá.No trecho da carta a 

seguir os povos indígenas do Vale do Juruá repudiam os projetos do Programa de Aceleração 

de Crescimento (PAC) aplicado para a região:  

 

Aos projetos do PAC: Programa de Aceleração do Crescimento: 
– A ligação da BR 364 entre Cruzeiro do Sul ,  Rio Branco e ao resto do país; 
– A efetivação da ação de construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a 
Pucallpa (Perú); 
– Implantação da Fábrica de Compensado, com o uso de manejo da floresta; 
– Implantação de assentamentos em tornos das terras indigenas; 
– O descumprimento da convenção 169 OIT (Art. 06) como exemplo REDD, 
Projeto IIRSA (já em processo final), Código Florestal, entre outros programas e 
projetos que envolvem comunidades e povos indígenas; 
– Projetos de prospecção de petróleo envolvendo impactos nas terras indígenas e 
sem jamais haver qualquer consulta ou esclarecimento às comunidades; 
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O problema é que as instituições executoras destas ações, além de 
desrespeitarem nossos direitos, ainda nos discriminam e resulta que não 
temos nenhuma prioridade nos grandes projetos e programas, embora, temos sido 
incansáveis em busca de dialogar, orientar, incentivar, planejar, nossas propostas 
não são acatadas e nossas comunidades ficam cada vez mais desassistidas. (POVOS 
INDÍGENAS DO VALE DO JURUÁ, 2011) 

 

A “Carta dos Povos Indígenas do Rio Negro para o Presidente Luíz Inácio Lula da 

Silva” (ANEXO G) também é um bom exemplo de articulações regionais. Esta carta foi 

escrita  em São Gabriel da Cachoeira em 2007 pela FOIRN - Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro. A FOIRN representa os 23 povos indígenas localizados na região do 

médio e alto Rio Negro , cerca de 40 mil pessoas, representantes de 10% da diversidade e da 

população indígena brasileira. Nessa carta, os povos indígenas do médio e alto Rio Negro 

buscam diálogo com os representantes das instituições públicas em prol de apoio em relação 

ao  PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA SUSTENTÁVEL 

DO RIO NEGRO (PRDIS-RN) .No trecho da carta a seguir os povos indígenas representados 

pela FOIRN esclarecem suas expectativas do PRDIS-RN: 

 
Este programa – que foi objeto de uma carta enviada pela FOIRN ao Senhor, em 
novembro de 2002, através da então “equipe de transição” - deveria reunir um 
conjunto de ações integradas entre as políticas públicas governamentais e não-
governamentais, de forma a construir e implementar um tipo de desenvolvimento 
que tenha o nosso jeito de ser e de trabalhar e que valorize a nossa diversidade e os 
nossos conhecimentos e garanta um novo patamar de bem estar para as nossas 
comunidades. Não queremos apenas um programa com os nossos assuntos e 
algumas das nossas palavras, mas um programa que seja executado de acordo com 
as nossas determinações e prioridades, valorizando a nossa participação direta na sua 
execução. (FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO RIO 
NEGRO, 2007) 

 

Os modos de articulação social dos povos indígenas identificados nas cartas 

trabalhadas nesta pesquisa foram especificados acima por cartas que os demonstrem e 

exemplifiquem. Assim realizamos uma análise mais qualitativa das cartas indígenas e 

compreendemos diferentes formas de articulação que estão sendo produzidas nas lutas dos 

povos indígenas da Amazônia. Agora trataremos das especificidades indígenas colocadas nas 

cartas e as marcações étnicas lidas a partir de elementos definidores de territorialidades e  

através das formas pelas quais os povos indígenas marcam suas diferenças. 
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4.1.2 As cartas e os elementos definidores de territorialidades 
 
 
 

As cartas representam um meio através do qual os povos indígenas expressam suas 

demandas por reconhecimento e efetivação de seus direitos básicos de existência. A luta dos 

povos indígenas da Amazônia se contextualiza a partir de concepções do espaço vivido, que é 

múltiplo e plural. Os elementos definidores de territorialidades presentes nas cartas 

representam esses espaços vividos e tudo que o constitui simbolicamente. Dessa forma, os 

elementos definidores de territorialidades presentes nas cartas estão sendo compreendidos 

enquanto marcos de legitimação e apropriação material e simbólica dos recursos territoriais. 

Um elemento definidor de territorialidade comum nas cartas é a menção à 

sustentabilidade e às formas de se relacionar com a natureza presentes nos múltiplos modos 

de vidas indígenas. A referência à “Mãe Natureza” constante nas cartas demonstra uma outra 

forma de relação onde a natureza é percebida a partir de uma imagem feminina e maternal que 

provém e nutre em contrapartida de uma natureza enquanto recurso material imaginada pelos 

atores hegemônicos que estão por trás dos grandes projetos desenvolvimentistas. 

Em trecho da “Carta Pública dos Povos Indígenas do Brasil à Presidenta Dilma 

Roussef” (ANEXO E) escrita pela APIB (Associação dos Povos Indígenas do Brasil) em 

2013 identificamos a significação feminina da natureza atrelada a uma sustentabilidade 

ancestral presente nos modos de vida e na relação com os recursos naturais enquanto 

elementos discursivos para exigir determinados direitos e deveres do Estado. 

 
7. Reivindicamos também do Governo Brasileiro políticas públicas especificas, 
efetivas e de qualidade, dignas dos nossos povos que desde tempos imemoriais 
exercem papel estratégico na proteção da Mãe Natureza, na contenção do 
desmatamento, na preservação das florestas e da biodiversidade, e outras tantas 
riquezas que abrigam os territórios indígenas. (ARTICULAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS DO BRASIL, 2013) 

 

A menção à natureza enquanto essencial para a manutenção da cultura indígena 

também é um elemento definidor de territorialidade presente nas cartas. Em trecho da “Carta 

dos Povos Indígenas” (ANEXO J) na parte relativa à Terra Indígena Maraiwatsede a relação 

entre natureza e cultura dentro da cosmologia indígena fica evidente:  
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Velhos e crianças morreram dentro de Maraiwatsede por culpa dos fazendeiros que 
plantaram soja venenosa. Nós vamos continuar lutando pelas terras de 
Maraiwatsede. Nós vamos recuperar a área, replantar em Maraiwatsede. Temos que 
recuperar as plantas para fazermos nossos remédios tradicionais. (KAYABI, et al., 
2011) 

 
Na Carta “Projetos Desenvolvimentistas: Impactos na Região do Juruá” (ANEXO K) a 

relação entre natureza e cultura também é uma expressão da territorialidade dos povos 

indígenas dessa região: 
Como povos indígenas tradicionais que habitam diversas Terras Indígenas têm 
conhecimento sobre o uso sustentável destas nossas riquezas naturais, 
principalmente da medicina e rituais tradicionais. Estes conhecimentos são coletivos 
e, não se separam de nossas identidades, leis, instituições, sistemas de valores e da 
nossa visão cosmológica como povos indígenas. (POVOS INDÍGENAS DO VALE 
DO JURUÁ.2011) 

 
Na Carta 10 (ANEXO J) há também um fator definidor de territorialidades que é a 

menção aos locais sagrados e sua importância enquanto elemento simbólico de significação 

territorial. “Queremos também a ampliação da Terra Indígena Pirineus de Souza, para incluir 

a caverna do morcego, que é um local sagrado para o nosso povo. Estamos lutando para que 

esta área seja demarcada.” (KAYABI; et al.,2011) 

Na Carta “Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku Contra os Aproveitamentos 

Hidrelétricos no Rio Teles Pires” (ANEXO M) a territorialidade firmada na memória e na 

ancestralidade a partir dos locais sagrados também é expressa: 

 
Assim, concluímos que governo federal quer construir, o mais rápido possível e 
qualquer jeito, uma grande quantidade de hidrelétricas nos rios Teles Pires, Apiacás 
e Tapajós, atropelando a Constituição, as leis e acordos internacionais sobre os 
direitos indígenas. Dessa forma, o governo quer acabar com nossos rios, que são a 
fonte de nossa vida.  Quer acabar com nossos peixes, que alimentam nossas 
crianças.  Quer apagar a nossa memória e desrespeitar nossos antepassados e lugares 
sagrados. 
Como vamos abrir mão de nossos direitos, de nossos lugares sagrados, como a 
Cachoeira das Sete Quedas, o Morro do Jabuti e o Morro do Macaco?  O que diria o 
homem branco se nos construíssemos nossas aldeias em cima de suas propriedades, 
de sus santuários e cemitérios? (KAYABI; APIAKÁ; MUNDURUKU., 2011) 

 
A importância da cultura tradicional enquanto elemento unificador e fortalecedor de 

laços e lutas, também é um elemento definidor de territorialidades expresso nas cartas, que é 

exposto na “Carta dos Povos Indígenas e Quilombolas do Maranhão” (ANEXO Q): 

 
Com nossa cantoria e o toque do tambor, no gingado da nossa dança reafirmamos 
nossa identidade quilombola. Com nossos maracás e nossos pés batendo forte no 
chão anunciamos que somos povos indígenas desta terra e é nosso esse chão. 
Trocamos experiências de resistência; compartilhamos nossa dor pela constante 
discriminação que sofremos pela sociedade, pela violência e criminalização de 
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nossos movimentos e prosseguimento do genocídio de nossos povos. 
(QUILOMBOLAS E INDÍGENAS DO MARANHÃO,2013) 

 
As múltiplas territorialidades presentes nas cartas foram expressas a partir de menções 

ao território, demarcações territoriais, menções à floresta, às matas, aos sítios sagrados, às 

manifestações culturais, às formas de se relacionar com a natureza, às cosmologias...Enfim, 

por uma diversidade de elementos objetivos e subjetivos que contribuem aos processos de 

formação das identidades territoriais indígenas. 

As territorialidades em resistência identificadas nas cartas a partir dos elementos 

definidores de territorialidades citados e exemplificados revelam os posicionamentos 

indígenas dentro dos conflitos socioambientais ao passo em que afirmam suas identidades e 

marcam suas diferenças na luta por reconhecimento e aplicabilidade de seus direitos 

garantidos constitucionalmente. 

 
 

 
4.1.3 As cartas e a necessidade de diferenciação/enfrentamento 

 
 
 

Dentro do campo dos conflitos socioambientais da Amazônia a luta dos povos 

indígenas se dá não só por reconhecimento e garantia de direitos, mas também pela afirmação 

de outras formas de vida e de compreensão da natureza. A necessidade de expressão da 

diferença é marcante no discurso indígena presente nas cartas. Os processos de diferenciação 

representam processos de enfrentamento. Apontar e marcar as diferenças são formas de 

afirmar outras cosmologias, outras vivências, outra compreensão de desenvolvimento e outras 

expectativas de futuro. A afirmação da diferença parte tanto da autoafirmação do que se é ou 

o que se faz como a partir da negação do que o outro é ou faz.  A seguir exemplificaremos 

alguns marcadores usados para diferenciar os indígenas dos grandes projetos que os atingem. 

Na carta “Comitê Xingu Vivo” (ANEXO B) a necessidade de diferenciação aparece na 

exposição inicial da identidade do coletivo: 

 
 Nós, que formamos o Comitê Xingu Vivo, fórum constituído por mais de 50 
organizações, somos militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-
desenvolvimentista do governo Dilma, governo que tem atuado com uma política 
genocida, destruindo os povos indígenas do Brasil.[...]  
Por tudo isso denunciamos o governo brasileiro, grandes empreiteiras, mineradoras e 
seus aliados, como os verdadeiros destruidores das terras da Amazônia e dos povos 
indígenas do Brasil. (COMITE XINGU VIVO, 2013) 
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 A “Carta dos Povos Indígenas do Brasil para a Presidenta da República Dilma 

Rousseff” (ANEXO E) também se inicia com a apresentação do coletivo demarcando suas 

trajetórias e diferenças:  
Nós lideranças indígenas de distintos povos e organizações indígenas das diferentes 
regiões do Brasil, reunidos nesta histórica ocasião com a vossa excelência no 
Palácio de Governo, mesmo em número reduzido, mas o suficientemente 
informados e profundamente conhecedores, mais do que ninguém, dos problemas,  
sofrimentos, necessidades e aspirações dos nossos povos e comunidades, viemos por 
este meio manifestar, depois de tão longa espera,  as seguintes considerações e 
reivindicações, que esperamos sejam atendidas pelo seu governo como início da 
superação da dívida social do Estado brasileiro para conosco, após séculos de 
interminável colonização, marcados por políticas e práticas de violência, extermínio, 
esbulho, racismo, preconceitos e discriminações.(ARTICULAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS DO BRASIL, 2013) 

 
 

Na “Carta Avançada dos Povos Indígenas do Rio Negro” (ANEXO C) a diferenciação 

aparece através da denúncia dos partidos que mais atacam os direitos indígenas e na acusação 

do Estado enquanto portador de uma dívida histórica para com os Povos Indígenas do Rio 

Negro: 

 
Para mais uma vez registrar nossa reivindicação de discutir com o governo, 
lembramos que no Rio Negro vivemos diretamente os produtos e resultados de 
sucessivas gerações de exploradores que passaram por aqui. Que muito estragaram e 
pouco semearam. Há uma dívida histórica para a qual exigimos reparação. Desde a 
invasão dos europeus não há diálogo do Estado com os povos indígenas e para nós 
esse diálogo é impreterível. (LIDERANÇAS INDÍGENAS DO RIO NEGRO, 2013) 
 

 
A questão da dívida histórica do Estado também é levantada na “Carta dos Quatro 

Rios” (ANEXO L): 
Historicamente no Brasil todos os grandes projetos de infraestrutura sempre 
trouxeram destruição e morte aos modos de vida dos seus povos originários e 
populações tradicionais em benefício de grandes grupos econômicos. A construção 
de hidrelétricas como a de Tucuruí, no Pará, Samuel em Rondônia, Estreito no 
Tocantins e Balbina no Amazonas são exemplos claros dos males que esse modelo 
de desenvolvimento produz. (ALIANÇA TAPAJÓS VIVO; et al,2010)	  

 
 

Na “Carta Comitê Xingu Vivo Para Sempre” (ANEXO H)) os povos e comunidades 

tradicionais marcam suas diferenças a partir da afirmação de suas formas de vida e relação 

com a natureza em repúdio ao modelo de desenvolvimento promovido a partir dos grandes 

projetos em especial à construção da hidrelétrica de Belo Monte: 

 
Nós, que mantivemos protegidas as florestas e seus recursos naturais em nossos 
territórios, em meio à destruição que tem sangrado a Amazônia, nos sentimos 
afrontados em nossa dignidade e desrespeitados em nossos direitos fundamentais 
com a projeção, por parte do Estado Brasileiro e de grupos privados, da construção 
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de barragens no Xingu e em seus afluentes, a exemplo da hidrelétrica de Belo 
Monte. Em nenhum momento nos perguntaram o que queríamos para o nosso futuro. 
Em nenhum momento nos ouviram sobre a construção de hidrelétricas. Nem mesmo 
os povos indígenas, que têm esse direito garantido em lei, foram consultados. 
Mesmo assim, Belo Monte vem sendo apresentada pelo governo como fato 
consumado, embora sua viabilidade seja questionada. (COMITÊ XINGU VIVO 
PARA SEMPRE,2008) 
 

O modelo de desenvolvimento irresponsável defendido pelo projeto de licenciamento 

da hidrelétrica de Belo Monte também é contestado pelos povos indígenas do Xingu na Carta 

dos Povos Indígenas ao Presidente Lula (ANEXO I): 

 
Nós nunca impedimos o desenvolvimento sustentável do homem branco, mas não 
aceitamos que o governo toma uma decisão de tamanha irresponsabilidade e que 
trará consequências irreversíveis para esta região e nossos povos, desrespeitando 
profundamente os habitantes ancestrais deste rio e o modelo de desenvolvimento 
que defendemos. (MEBENGÔKRE; et al., 2009) 

 
O modelo de desenvolvimento econômico pleiteado pelos grandes projetos 

hidrelétricos também é contestado no “Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku: Contra os 

Aproveitamentos Hidrelétricos no Rio Teles Pires” (ANEXO M): 

 
Se destruímos nossos rios, como vai ficar a vida de nossos filhos e nossos netos, e 
das gerações futuras? Que desenvolvimento é esse que destrói as nossas riquezas 
naturais, explora o nosso povo e alimenta a ilusão de um modelo de crescimento 
econômico que vai acabar gerando mais pobreza e desigualdade social? (KAYABI; 
APIAKÁ; MUNDURUKU.,2011) 

 
 

Na “Carta Projetos Desenvolvimentistas: Impactos na Região do Juruá” (ANEXO K) 

os elementos de diferenciação são apresentados a partir da afirmação dos povos indígenas 

enquanto cidadãos, contribuintes econômicos e culturais e defensores da floresta e dos 

animais em contrapartida do Estado e da sociedade hegemônica enquanto agentes 

dominadores: 

 
Nós Povos Indígenas ao longo do processo de contato com a sociedade temos sido pacíficos, 
propositivos, inclusivos, e contribuidores determinadamente não só com a diversidade 
cultural, mas também econômico, social e em especial para o desenvolvimento humano e na 
defesa da floresta, da fauna e da flora. Como prova desse conjunto de ações estão as 
iniciativas sobre temas indígenas em diferentes instâncias governamentais e da sociedade em 
níveis comunitários, municipais, estaduais, nacional e internacional. Porém, essas ações não 
têm contribuído ao que se espera para o exercício de nossos valores, princípios e sistemas de 
cada povo indígena, visto que a pressão da aculturação tem efeito devastador. Somado a isso, 
os sistemas previdenciários e os interesses políticos vigentes nos conduzem a um abismo sem 
retorno e, a nossa inclusão a “cidadania” é baseada em assistencialismos e dominação. 
(POVOS INDÍGENAS DO VALE DO JURUÁ, 2011) 
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Os Grandes Projetos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) são 

questionados na “Carta Final do Abril Indígena Regional – Rondônia e Noroeste do Mato 

Grosso” (ANEXO N) a partir da problematização da ideia de progresso vinculada a esses 

projetos e de suas consequências devastadoras para os povos indígenas dessas regiões: 
 

Todos os grandes empreendimentos em execução e os previstos para esta região 
atingem de uma ou outra forma nossos territórios indígenas. Esse modelo de 
desenvolvimento adotado pelo atual governo não respeita as populações tradicionais 
e o meio ambiente. Estamos vendo nossas terras ou o seu entorno sendo invadidos 
por PCHs, hidrelétricas, estradas. Nossos direitos constitucionais não estão sendo 
respeitados, em nome de um suposto progresso que só beneficia grandes grupos 
econômicos, que atentam contra a nossa integridade física e cultural e afetam nossa 
dignidade humana. (KARITIANA; Et al., 2013) 

 
Na “Carta dos Povos Indígenas e Quilombolas do Maranhão” (ANEXO Q) a acusação 

do Estado e das instituições privadas vinculadas aos projetos desenvolvimentistas enquanto 

agentes fragmentadores dos direitos e territórios indígenas aparece como discurso das 

diferenças entre os povos indígenas e a sociedade hegemônica capitalista: 

 
Nós, lideranças indígenas e quilombolas denunciamos as constantes invasões de 
madeireiros e os ataques de ruralistas, mineradoras, de forças armadas e do 
agronegócio que querem tomar e mercantilizar nossos territórios. Repudiamos a 
constante tentativa de cooptação de lideranças de nossos movimentos através de 
políticas compensatórias ilusórias e da sedução do dinheiro e do poder que dividem 
e trazem conflitos enfraquecendo a resistência. (QUILOMBOLAS E INDÍGENAS 
DO MARANHÃO, 2013) 

 
A partir dos trechos presentes nas cartas indígenas destacadas a necessidade de 

diferenciação aparece através de marcadores que se baseiam na colocação de acusações e 

denúncias e na afirmação de identidades. As acusações e denúncias são expressas a partir do 

Estado enquanto genocida, destruidor das florestas e dos povos indígenas brasileiros, portador 

de uma dívida histórica de intermináveis séculos de colonização que se mantém até hoje 

através de políticas públicas baseadas em assistencialismos e dominação, descumprimento dos 

direitos constitucionais indígenas que estão sendo desrespeitados para atender interesses de 

um suposto progresso que legitima um modelo de crescimento econômico que só vai gerar 

mais pobreza e desigualdade social. 

A afirmação de identidades aparece a partir da colocação dos povos indígenas 

enquanto militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-desenvolvimentista, 

profundamente conhecedores dos problemas, sofrimentos e necessidades que este modelo de 

desenvolvimento tem como consequência para os povos e comunidades tradicionais, 

protetores das florestas e dos animais e contribuintes econômicos e culturais. Do exposto, a 
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expressão das diferenças afirma as identidades indígenas, marcam suas territorialidades e 

pleiteiam suas cosmologias e expectativas futuras 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Desde meados dos anos 2000,  vem se intensificando no Brasil, um modelo político e 

econômico de desenvolvimento extrativista sustentado pelo aumento dos preços de matérias 

primas e bens de consumo demandados pelos países centrais e potências emergentes. Tal 

modelo se estrutura, sobretudo, a partir dos grandes projetos de exploração dos recursos 

naturais e promove um processo de reprimarização das economias Latino Americanas. 

A exploração dos recursos naturais impulsionada pela lógica das commodities 

favorece o avanço do front agrícola colonial que promove a desterritorialização, degradação e 

fragilização dos territórios e territorialidades dos povos e comunidades tradicionais que 

representam um entrave para a expansão da lógica extrativista. 

Os grupos sociais que não estão inseridos nessa lógica extrativista são marginalizados 

pelos atores hegemônico e vistos a partir de um olhar econômico funcional , que, os coloca 

enquanto empecilhos aos seus interesses e legitima a intervenção violenta e a desorganização 

de seus territórios. Diante desse cenário os povos e comunidades tradicionais buscam novas 

estratégias de luta pautadas sobre uma perspectiva ambiental e étnica  que vêm redefinindo o 

padrão de conflitividade e a questão agrária na Amazônia. 

Retomando as questões apresentadas incialmente concluímos que, através da análise 

das cartas públicas dos povos indígenas da Amazônia em situação de conflito, podemos 

melhor compreender as trajetórias de luta e resistência indígena inseridas dentro de um 

processo de reorganização das agendas de resistência dos povos e comunidades tradicionais 

frente ao avanço de uma fronteira civilizatória que contrapõe política, econômica, cultural e 

simbolicamente os múltiplos modos de vida amazônidas. A partir da análise das cartas foi 

possível identificar as diversas identidades territoriais indígenas e compreender as diferentes 
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formas de expressão, posicionamentos e modos de mobilização das resistências indígenas nos 

discursos públicos. 

Apesar de serem reconhecidas particularidades entre as cartas analisadas, observamos 

discursos e elementos estratégicos em comum que foram identificados neste trabalho através 

dos elementos definidores de territorialidades e dos discursos de diferenciação/enfrentamento 

entre os povos indígenas e os grandes projetos que os atingem. O que percebemos foi que, as 

territorialidades em resistência identificadas a partir destes elementos, revelam múltiplas 

identidades territoriais e, se posicionam publicamente, a partir de discursos semelhantes que 

tem o território e a relação com a natureza como elementos centrais de argumentação. 

A partir das trajetórias, processos e organizações de luta dos povos indígenas da 

Amazônia em situação de conflitos, expressas nas cartas selecionadas, entre 2007-2013, foi 

possível compreender o deslocamento de eixo dos conflitos da terra ao território inserido num 

contexto de diversificação étnica das territorialidades em resistência. As cartas expressam os 

posicionamentos dos povos indígenas enquanto sujeitos de direitos que estão lutando pelo 

reconhecimento e garantia de seus territórios, pelas condições básicas de sobrevivência, por 

políticas públicas efetivas e disputam por outras concepções de desenvolvimento econômico e 

humano. 

O presente trabalho realizou uma caracterização do campo dos conflitos em territórios 

indígenas na Amazônia com base nas cartas públicas dos povos indígenas de forma a 

contribuir com o campo da Geografia a partir da afirmação das cartas indígenas enquanto 

ricos objetos de estudo para compreender as conjunturas de lutas dos povos indígenas 

inseridas num contexto de ressignificação das lutas sociais pautadas na valoração do território 

e das territorialidades. 

Uma das limitações desta pesquisa foi não ter sido possível fazer trabalho de campo. O 

contato direto com os povos indígenas proporcionaria aproximar-me mais das condições de 

produção das cartas e melhor compreender de que forma as diversidades étnicas destes povos  

estão sendo expressas, assim como, identificar as diferenças de posicionamentos e estratégias 

de luta, entre os povos indígenas. Quais atores as escrevem? Em que condições? Por que o 

produto final acaba se parecendo um com o outro? Como se cria essa homogeneidade? Estas 

são algumas indagações que surgiram desta pesquisa e que apontam para o desenvolvimento 

de trabalhos futuros de investigação. 

 A pesquisa  fica em aberto para análise das resistências indígenas a partir das cartas 

produzidas de 2013 até os dias de hoje. Tal análise nos parece mais do que necessária, tendo 
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em vista as múltiplas manobras do governo atual, em conjunto com setores privados, de 

fragilização e deslegitimação dos direitos indígenas já conquistados, intensificando o  

desmonte do aparato público de assistência aos povos indígenas e incentivando a violação de 

seus territórios. 
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ANEXO A - Carta 1 

 
Carta Aberta dos Yanomami da Venezuela e do Brasil 

Puerto Ayacucho, 11 de outubro de 2013 

 

Nós, Povo Yanomami do Brasil e da Venezuela, representados por nossas 

organizações “HORONAMI Organização Yanomami” e “HUTUKARA Associação 

Yanomami”, reunidos em Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, de 07 a 11 de 

outubro de 2013, realizamos um Fórum para lembrar dos 20 anos do massacre dos Yanomami 

de Haximu (1993) e o Seminário Binacional “Direitos Indígenas e Políticas Nacionais”. 

Nestes dias de reflexão chegamos às seguintes conclusões: 

1. A luta dos povos indígenas da Venezuela e do Brasil foi importante para que os nossos 

direitos fossem escritos nas Constituições da Venezuela e do Brasil. Apesar disso, queremos 

que os governos façam valer esses direitos implementando políticas públicas que garantam a 

integridade de nosso território e modo de vida. Apoiamos também a campanha “Mobilização 

Indígena” realizada no Brasil, que faz um chamado nacional para que os povos indígenas 

sejam respeitados e seus direitos constitucionais garantidos. 

2. Ao lembrar dos 20 anos do massacre de Haximu, onde foram assassinados 16 

Yanomami (em sua maioria mulheres, velhos e crianças) na Venezuela por garimpeiros 

brasileiros, queremos chamar a atenção de nossos governos para que sejam tomadas medidas 

efetivas para acabar com a presença de garimpeiros e assim evitar que novos casos venham a 

se repetir. 
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3. Pedimos que sejam respeitados os direitos originários que temos sobre nossas terras 

e que são reconhecidos nas duas constituições, realizando a demarcação das terras dos 

Yanomami e Ye’kuana na Venezuela e da proteção da Terra Indígena Yanomami (TIY) já 

demarcada no Brasil. Solicitamos também que a demarcação dos territórios indígenas na 

Venezuela seja feita respeitando nossa unidade territorial como povos. No caso do Brasil, é 

necessário que o governo retire os fazendeiros que ainda estão dentro da TIY. 

4. São muitas as denúncias sobre garimpo que nossos parentes nos trazem. E a 

situação é muito grave na região de fronteira entre Brasil e Venezuela, onde estão instalados 

acampamentos de garimpo que produzem violência, epidemias, destruição de nossas terras e 

contaminação de nossos rios. É urgente que os governos brasileiro e venezuelano planejem e 

executem ações conjuntas para acabar e controlar o garimpo em nosso território. Além do 

garimpo, também estamos preocupados com a intenção dos governos dos dois países de 

explorar os minérios de nossa terra. No caso venezuelano sabemos da intenção do governo de 

explorar minérios em convênio com a empresa chinesa “CITIC” nos rios Ocamo (Alto 

Orinoco) Parágua, Caura y Ventuari, dentro das terras dos Yanomami e Ye’kuana. No Brasil, 

também somos contra qualquer regulamentação que imponha a mineração em nossas terras. 

Exigimos que nos consultem sobre estes projetos e manifestamos que somos contra eles 

porque a mineração ameaça nossas vidas. 

5. Apesar dos esforços dos governos, em nossas comunidades a situação da saúde tem 

piorado muito devido a deficiências no programa de atenção à saúde e a presença de 

garimpeiros que trazem epidemias e contaminação. Pedimos às instituições públicas 

responsáveis dos dois países que melhorem os serviços de saúde destinados aos yanomami, 

incrementando a formação de agentes de saúde yanomami, o fornecimento de medicamentos 

necessários e o controle social efetivo. Na Venezuela é urgente a ampliação dos serviços de 

saúde para as comunidades de difícil acesso. Pedimos também que participemos do 

planejamento e da execução das ações de saúde. Da mesma forma é muito importante 

implementar ações binacionais conjuntas nas regiões de fronteira. 

É importante que os governos entendam a relação estreita entre saúde, terra e presença 

de mineração. Não é possível ter uma boa saúde se não temos o nosso território protegido. Da 

mesma forma é importante compreender que para nossa boa saúde e para a proteção do nosso 

território é preciso que existam ações conjuntas dos dois governos e que incluam a 

participação das organizações indígenas. 
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ANEXO B – Carta 2 

 

Carta do Comitê Xingu Vivo aos Participantes da V Conferência Distrital de Saúde 

Indígena do DSEI GUATOC 

 

Nós, que formamos o Comitê Xingu Vivo, fórum constituído por mais de 50 

organizações, somos militantes sociais que enfrentam o modelo liberal-desenvolvimentista do 

governo Dilma, governo que tem atuado com uma política genocida, destruindo os povos 

indígenas do Brasil. 

Um dos símbolos dessa política é a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no 

médio rio Xingu, onde vivem várias comunidades indígenas, entre outras, Juruna, Arara, 

Xikrin, Parakanã, Asuriní do Xingu, Kayapo, Xipaia, Curuaia, Arawete e indígenas 

ribeirinhos não aldeados. 

O governo de Dilma Rousseff não tem limites quando se propõe a repassar dinheiro 

público para as empreiteiras que financiaram sua campanha, por isso, além das hidrelétricas 

no rio Xingu, Teles Pires e Madeira, já está planejando construir sete no rio Tapajós, e outras 

nos rios Araguaia e Tocantins. 

No Teles Pires as crianças, índias de 12 e 13 anos, estão sendo violentadas por homens 

que foram despejados naquela área, para a construção das hidrelétricas. No Tapajós, quem 

está sendo atacado neste momento, pela Força Nacional e Exercito, é o povo Munduruku. Nas 

nossas lutas cantamos: “Pra Belo Monte se firmar, quantos índios vão matar? Mas se o povo 

se unir, Belo Monte vai cair”. Essa é a nossa compreensão, essa é a nossa ação. 

Como se não bastassem as hidrelétricas, a mineração é outra frente implementada pelo 

governo e seus aliados, em especial os políticos corruptos e as grandes corporações. 

Atualmente existem várias propostas em discussão no Congresso, algumas em fase final: 

- Portaria 303/AGU, de julho/12, determina que as condicionantes utilizadas no caso 

Raposa Serra do Sol, sejam válidas para todas as demais Terras Indígenas. 

- Projeto de lei 1610/1996, de Romero Jucá (PMDB), aliado do governo. Trata da 

regulamentação e autorização para mineração em Terras Indígenas. 

- PEC 215/2000. Propõe transferir do poder executivo para o Congresso Nacional a 

demarcação e homologação de terras indígenas e quilombolas. 

- PEC 76/2011, de autoria do Senador Blairo Maggi. Propõe uma “sociedade” com os 

povos indígenas, oferecendo a estes participação nos projetos hidrelétricos e de mineração. 
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Enquanto a produção mineral no Brasil cresceu 550% de 2001 a 2011, o número de 

indígenas assassinados cresceu 170% de 2002 a 2012. Aproximadamente 560 índios foram 

assassinados neste período. 

O governo que deveria dar proteção aos indígenas, os ataca; que deveria prestar 

assistência à saúde indígena, repassa dinheiro para empresas privadas, como a SPDM, que 

não tem nenhum conhecimento antropológico e não garante saúde de qualidade às 

comunidades, nem respeita sua cultura e sua tradição. 

O claro exemplo do descaso e desrespeito aos povos indígenas está na participação do 

Secretário da Saúde Indígena do governo, nesta mesma conferência. Veio do DF para Belém, 

discursou e não deu espaço para perguntas, e muito menos para críticas, sobre o caos da saúde 

indígena neste País. 

Por tudo isso denunciamos o governo brasileiro, grandes empreiteiras, mineradoras e 

seus aliados, como os verdadeiros destruidores das terras da Amazônia e dos povos indígenas 

do Brasil. 

 

Belém, 19 de setembro de 2013   

 

Comitê Xingu Vivo   
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ANEXO C – Carta 3 

 
 

Carta Avançada dos Povos Indígenas do Rio Negro 

 

Á: 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, Organização das Nações Unidas, Secretaria da 

Organização Internacional do Trabalho no Brasil; Partidos Políticos, Presidenta da República, 

Presidente do Senado, Presidente da Câmara. 

Escrevemos esta carta para sermos propositivos e assim tentar mais uma vez a abertura 

de diálogo com os nossos governantes. No dia 16/04/2013 os índios ocuparam a plenária do 

Congresso Nacional para barrar propostas legislativas que acabam com os direitos 

constitucionais dos povos indígenas. Estamos preocupados com o ataque articulado em 

conjunto com autoridades importantes do governo federal que põem em risco a integridade 

das TI’s e desvalorizam nossos povos e culturas. No entanto, o governo não apoia a pauta de 

proteção às TIs e os direitos dos povos indígenas. O diálogo e as ações positivas não 

acontecem de fato. O próprio presidente da Câmara dos Deputados traiu suas promessas e 

inseriu o PLP 227 em regime de urgência para tramitar. Não aceitamos negociar nossos 

direitos já adquiridos. O usufruto exclusivo das TIs é e será nosso. Isso está no capítulo dos 

direitos indígenas da Constituição Federal de 1988 e na convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho ratificada pelo Brasil, mas vemos total desconsideração desses e de 

outros Direitos Humanos protegidos também por Leis Internacionais. Pela maneira que o 

Estado brasileiro faz política com os povos indígenas, o Brasil não merece ter assento nos 

comitês e organizações internacionais. Não queremos a representação nessas organizações de 

um governo genocida como é o do Brasil atualmente. 

Encaminhamos muitas cartas ao Executivo, mas os representantes do Legislativo 

podem e devem considerar nossas reivindicações. Perguntamos, há diálogo entre Executivo e 

Legislativo? Decidimos que iremos denunciar todos os partidos que são contra os direitos dos 

povos indígenas. Não é o Estado brasileiro que acaba com os índios, mas os Partidos Políticos 

que acabam com o Brasil.             Vamos citar alguns nomes de partidos e suas propostas 

legislativas que são contra os povos indígenas: 
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1. PMDB, PEC 133/92; PEC 188/07; PEC 161/07; PL 4791/09; PL 414/05; PL 

173/99; PL 177/04; PDC 1565/09; PDC 480/08; PDC 393/07; PDC 50/07; PDC 49/07; PDC 

48/07; PDC 47/07; PL 4916/90 

2. PT, PL 1057/07; PL 69/04; PDS 201/07; PLS 605/07; PDS 200/07; PL 

3764/08; PLS 115/08 

3. PSDB, PEC 71/11; PEC 415/09; PEC 03/04; PFC 55/08; PL 1610/96; PL 

5611/09 

4. PR, PLP 273/08; PDC 510/08; PDC 1346/08; PDC 1323/08; PL 490/07 

5. PSB, PL 2830/03; PL 5265/09; PDC 2765/2010; 

6. PTB, PL 2002/03; PDC 2540/06; PDC 381/99 

7. DEM, PEC 411/09; PL 5993/09; 

8. PDS, PEC 38/99; PL 73/99;   

9. PPB, PEC 409/01, PEC 98/95 

10. PCdoB, PL 4791/09 

11. PP, PDC 62/11 

12. PPR, PEC 215/00; 

13. PSD. PLP 227/12 

 

A partir dessa nossa pequena lista nomeamos assim o PMDB como campeão do troféu 

“Inimigo dos povos indígenas”. Como vice-campeão está o PT e com o bronze o PSDB. 

Recomendamos que nossos parentes reconsiderem sua filiação e seus votos a estes partidos. 

Para mais uma vez registrar nossa reivindicação de discutir com o governo, 

lembramos que no Rio Negro vivemos diretamente os produtos e resultados de sucessivas 

gerações de exploradores que passaram por aqui. Que muito estragaram e pouco semearam. 

Há uma dívida histórica para a qual exigimos reparação. Desde a invasão dos europeus não há 

diálogo do Estado com os povos indígenas e para nós esse diálogo é impreterível. 

 

 Lideranças Indígenas do Rio Negro 
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ANEXO D – Carta 4 
 
Carta dos povos indígenas de Roraima sobre a hidrelétrica do Cotingo 

 

Nós povos indígenas Macuxi, Ingarikó, Wapichana, Taurepang, Yanomami, Yekuana, 

Wai-Wai e Waimiri-Atroari, com uma população de 52.000 indígenas residindo em 500 

comunidades localizadas em todo o Estado de Roraima, integrantes das organizações 

indígenas Conselho Indígena de Roraima - CIR, Organização das Mulheres Indígenas de 

Roraima – OMIR, Conselho do Povo Indígena Ingarikó - COPING, HUTUKARA Associação 

Yanomami e Associação WAIMIRI-ATROARI,extremamente intranquilos com o PDC 

2540/2006, que pretende dar autorização para a construção de uma usina hidrelétrica na 

Cachoeira do Tamanduá no nosso Rio Cotingo, no interior da Terra Indígena Raposa Serra do 

Sol - RR, vimos repudiar e manifestar pela rejeição desta PDL, pelas seguintes razões: 

1. A TI Raposa Serra do Sol – RR, declarada posse permanente indígena pela Portaria 

534/06 do Ministério da Justiça e ratificada em 15 de abril de 2005 pelo Decreto de 

Homologação do Presidente da República, confirmada por decisão do Supremo Tribunal 

Federal, representa importante reconhecimento dos direitos territoriais dos Povos Indígenas 

no Brasil; 

2. Tivemos mais de trinta anos de sofrimento e luta para chegar até esse 

reconhecimento formal. Infelizmente, apesar de nós povos indígenas, sempre vir trabalhando 

muito para ter nossos direitos aplicados e respeitados, existem muitas propostas que tramitam 

no Congresso Nacional e são tratadas conforme o interesse e demandas políticas, trocando 

nossos direitos coletivos por interesses particulares, ofendendo o nosso povo; 

3. A proposta do Projeto de Decreto Legislativo nº. 2540/2006 de iniciativa do 

Senador Mozarildo Cavalcanti - RR, que trata de autorização para a construção de Usina 

Hidrelétrica na Cachoeira de Tamanduá no Rio Cotingo atingirá todas as comunidades 

indígenas da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, afetando diretamente nossos direitos e 

interesses indígenas, desmobilizando o usufruto exclusivo, a posse, e provocará sérias 

violações na nossa terra; 

4. Tal proposta fere nossos direitos constitucionais. A Constituição Federal de 1988 é 

muito clara em estabelecer que deva ter uma lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, 

que dispõe sobre as condições específicas para o aproveitamento de recursos hídricos em 

terras indígenas, conforme previsto no § 1º do artigo 176 da Constituição Federal; 
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5. O Projeto de Decreto Legislativo 2540/2006 já foi aprovado pelo Senado Federal, 

pelas Comissões da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, e do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara Federal, sem entanto prever os cuidados 

necessários que devem ser previstos em lei; atualmente o PDC 2540 está em trâmite na 

Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, e teve o parecer do Dep. Relator Luiz Couto 

pela rejeição devido à inconstitucionalidade, e voto separado pelo Dep. Francisco Araújo - RR 

pela autorização, o qual propõe aumentar o número para cinco barragens no Rio Cotingo; 

6. O Congresso Nacional não pode dar uma autorização cega, sem considerações e 

sem saber o que vai ser feito ou como vamos ser afetados, não pode autorizar tal pretensão 

sem conhecer a real extensão das consequências da construção de uma UHE na Cachoeira do 

Tamanduá, no rio Cotingo, bem como ter conhecimento devido sobre a viabilidade 

econômica, os impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais; 

7. Por outro lado o governo federal por meio da Superintendência de Gestão e Estudos 

Hidro energéticos (SGH) da ANEEL aprovou, por meio do Despacho 3785, publicado no 

Diário Oficial da União do dia 21 de setembro de 2011, o inventário da bacia hidrográfica do 

Rio Branco em Roraima, cujos trabalhos de campo foram feitos entre 2008 e 2009 pela 

Empresa Hydros Engenharia Ltda.; 

8. Esses estudos totalizam uma potência inventariada de aproximadamente 1.049 

megawatts (MW), distribuídos em quatro aproveitamentos (usinas hidrelétricas). No rio 

Mucajaí, afluente do Branco, foram aprovados os aproveitamentos Paredão M1, com potência 

instalada de 69,90 MW; Paredão A, com potência instalada de 199,30 MW; e Fé e Esperança, 

com potência instalada de 71,70 MW; e no rio Branco, foi aprovado o aproveitamento Bem-

Querer J1A, com potência instalada de 708,40 MW, que faz parte do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), do Governo Federal; 

9. A justificativa de um projeto de produção de energia como necessário ao 

desenvolvimento deve contar com todas as informações necessárias para tomar uma decisão 

democrática e que respeite os direitos indígenas. Se o país quer crescer, por que sacrificar os 

povos indígenas? Desenvolvimento para quem? Que tipo de desenvolvimento? Por que 

construir uma barragem em nossa terra indígena Raposa Serra do Sol? É preciso pesquisar e 

estudar se há outras possibilidades de energias que não precisem usar a energia dos rios que 

estão nas terras indígenas; 

10. É importante ressaltar aqui que o Constituinte ao atribuir ao Congresso Nacional 

com exclusividade o papel de autorizar a exploração de potenciais hídricos e minerais em 
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terras indígenas o tornou guardião dos direitos e interesses dos povos indígenas, que devem 

ser analisados cuidadosamente em relação aos demais interesses nacionais, quando se tratar 

especificamente destes tipos de empreendimentos. Ou seja, a exploração de recursos não-

renováveis dentro de terras indígenas só deverá ocorrer em situação excepcional e em 

circunstâncias determinadas pela Constituição, as quais cabe ao Congresso fazer observar. É 

grande, portanto, a responsabilidade de aprovação de concessão para a exploração de recursos 

hidroelétricos em terras indígenas e envolve processo extremamente cauteloso. A concessão é 

feita pelo órgão competente do Poder Executivo da União (CF, art. 176, caput, e § 1o, parte 

inicial), após autorização expedida pelo Congresso Nacional (CF, arts. 49, XVI, e 231, § 3o), 

ouvidas as comunidades afetadas (CF, art. 231, § 3o). Além disso, a lei deve estabelecer 

condições específicas para esse tipo de concessão (CF, art. 176, § 1o, in fine) e disciplinar a 

participação das mesmas comunidades nos resultados da lavra (CF, art. 231, § 3o, in fine); 

11. Não existe ainda a lei que regulamenta as condições específicas em que pode 

ocorrer a exploração dos recursos hídricos e minerais em terras indígenas. Existem várias 

proposições que regulamentam a matéria, entre elas o PL 2057/91, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Povos Indígenas, tramitando na Câmara; 

12. O direito de consulta assegurado pela Constituição Federal e o direito de ter um 

consentimento livre, prévio e informado pela Convenção 169 da OIT, que dão regras de como 

serão ouvidos os povos indígenas, devem ser cumpridos antes de qualquer procedimento para 

a construção e em todas as fases de tal processo; 

13. Entendemos que os problemas iniciam com a construção da usina hidrelétrica, 

onde nossa terra estará novamente sendo violada, roubada, invadida. A construção da UHE 

Cotingo será uma nova invasão em nossa terra, causará um grande impacto social, cultural e 

ambiental, como a destruição de buritizais, matas nas encostas das serras, desaparecimentos 

de várias espécies animais e vegetais, interdição de vias de acesso das comunidades, dos 

recursos naturais existentes, alteração do fluxo natural do rio, e muitos outros danos; 

14. A construção de uma UHE em nossa terra acarretará prejuízos ao desenvolvimento 

físico, social, econômico e cultural dos povos indígenas, incentivará uma grande invasão de 

não-índios para dentro da T.I. Raposa Serra do Sol. As Comunidades Indígenas Tamanduá, 

Caraparú I, III e IV, Waramadá, Taboca, Água Fria, Manaparú, Tabatinga, Pedra Preta, 

Kumai´pa, Maloquinha, São Luiz, Estevo, Mudubim e São Mateus, estão intranquilas pelas 

ameaçadas de remoção forçada de seus sítios sagrados e territórios tradicionais; 
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15. Por tais motivos, não aceitamos a imposição de projetos e decisões que podem 

afetar nossa T.I. Raposa Serra do Sol - RR, sem a nossa participação efetiva. O Estado 

Brasileiro precisa respeitar, aplicar e efetivar os nossos direitos garantidos em leis 

constitucionais e internacionalmente reconhecidos; 

16. Apoiamos o voto do Dep. Relator Luiz Couto da CCJC e pedimos a rejeição do 

PDC 2540/06 que tramita na Câmara dos Deputados por ser matéria inconstitucional e 

contrária aos nossos direitos e interesses. 

Com saudações indígenas, abaixo assinamos. 

Seminário sobre Mudanças Climáticas e REDD+  

CONSELHO INDÍGENA DE RORAIMA – CIR  

ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES INDÍGENAS DE RORAIMA - OMIR  

CONSELHO DO POVO INDÍGENA INGARIKÓ - COPING  

HUTUKARA ASSOCIAÇÃO YANOMAMI - HAY  

ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE WAIMIRI-ATROARI 

Boa Vista – RR, 06 de outubro de 2011 
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ANEXO E – Carta 5 
 
Carta Pública Dos Povos Indígenas Do Brasil À Presidenta Da República Dilma 

Rousseff 

À Excelentíssima Senhora  

Dilma Rousseff 

Presidenta da República Federativa do Brasil 

Brasília-DF 

 

Estimada Presidenta, 

Nós lideranças indígenas de distintos povos e organizações indígenas das diferentes 

regiões do Brasil, reunidos nesta histórica ocasião com a vossa excelência no Palácio de 

Governo, mesmo em número reduzido, mas o suficientemente informados e profundamente 

conhecedores, mais do que ninguém, dos problemas,  sofrimentos, necessidades e aspirações 

dos nossos povos e comunidades, viemos por este meio manifestar, depois de tão longa 

espera,  as seguintes considerações e reivindicações, que esperamos sejam atendidas pelo seu 

governo como início da superação da dívida social do Estado brasileiro para conosco, após 

séculos de interminável colonização, marcados por políticas e práticas de violência, 

extermínio, esbulho, racismo, preconceitos e discriminações. 

 

Estamos aqui, uma pequena, mas expressiva manifestação da diversidade étnica e 

cultural do país, conformada por 305 povos indígenas diferentes falantes de 274 línguas 

distintas com uma população aproximada de 900 mil habitantes conforme dados do IBGE. E 

em nome desses povos que: 

 

- Reiteramos o nosso rechaço à acusação de que somos empecilhos ao 

desenvolvimento do país numa total desconsideração da nossa contribuição na formação do 

Estado Nacional brasileiro, na preservação de um patrimônio natural e sociocultural invejável, 

inclusive das atuais fronteiras do Brasil, das quais os nossos ancestrais foram guardiães natos. 

Contrariamente aos que nos acusam de ameaçarmos a unidade e integridade territorial e a 

soberania do nosso país. 

 

- Repudiamos toda a série de instrumentos político-administrativos, judiciais, jurídicos 

e legislativos, que buscam destruir e acabar com os nossos direitos conquistados com muita 
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luta e sacrifícios há 25 anos, pelos caciques e lideranças que nos antecederam, durante o 

período da constituinte.  

 

- Somos totalmente contrários a quaisquer tentativas de modificação nos 

procedimentos de demarcação das terras indígenas atualmente patrocinados por setores de seu 

governo, principalmente a Casa Civil e Advocacia Geral da União (AGU), visando atender a 

pressão e interesses dos inimigos históricos dos nossos povos, invasores dos nossos 

territórios, hoje expressivamente representados pelo agronegócio, a bancada ruralista, as 

mineradoras, madeireiras, empreiteiras, entre outros. 

 

-  Não admitiremos retrocessos na garantia dos nossos direitos, por meio de iniciativas 

legislativas que poderão condenar os nossos povos a situações de indesejável miséria, 

etnocídio e conflitos imprevisíveis como já se verifica em todas as regiões do país, 

principalmente nos estados do Sul e no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

- Rechaçamos a forma como o governo quer viabilizar o modelo de desenvolvimento 

priorizado, implantando a qualquer custo, nos nossos territórios, obras de infraestrutura nas 

áreas de transporte e geração de energia, tais como, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, 

usinas hidroelétricas, linhas de transmissão, desrespeitando a nossa visão de mundo, a nossa 

forma peculiar de nos relacionar com a Mãe Natureza, os nossos direitos originários e 

fundamentais, assegurados pela Carta Magna, a Convenção 169 e a Declaração da ONU.  

 

REIVINDICAÇÕES 

 

Diante deste manifesto, expressamos as seguintes reivindicações: 

 

1. A incidência do governo junto a sua base para o arquivamento das Propostas de 

Emendas à Constituição (PEC) 038 e 215 que pretendem transferir para o Senado e Congresso 

Nacional respectivamente a competência de demarcar as terras indígenas, usurpando uma 

prerrogativa constitucional do Poder Executivo. 

 

2. Reivindicamos o mesmo procedimento para a PEC 237/13 que visa legalizar o 

arrendamento das nossas terras, do PL 1610|96 de Mineração em Terras Indígenas, do PL 
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227/12 que modifica a demarcação de terras indígenas, entre outras tantas iniciativas que 

pretendem reverter os nossos direitos constitucionais.  

 

3. O Governo deve fortalecer e dar todas as condições necessárias para que a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) cumpra devidamente o seu papel na Demarcação, 

proteção e vigilância de todas as terras indígenas, cujo passivo ainda é imenso em todas as 

regiões do país, mesmo na Amazônia onde supostamente o problema já teria sido resolvido. 

Não admitimos que a FUNAI seja desqualificada nem que a Embrapa, Ministério da 

Agricultura e outros órgãos, desconhecedores da questão indígena, venham a avaliar e 

supostamente contribuir nos estudos antropológicos realizados pelo órgão, só para atender 

interesses políticos e econômicos, como fizera o  último governo militar ao instituir o 

famigerado “grupão” do MIRAD, para “disciplinar” a FUNAI e “avaliar” as demandas 

indígenas. 

 

4. Para a demarcação de terras indígenas propomos a criação de um Grupo de 

Trabalho, com participação dos povos e organizações indígenas no âmbito do Ministério da 

Justiça e da Funai para fazer um mapeamento, definição de prioridades e metas concretas de 

demarcação. 

 

5. Não aceitamos a proposta de criação de uma Secretaria que reúna a FUNAI com a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), prejudicando o papel diferenciado de cada 

órgão.  

 

6. Exigimos a revogação de todas as Portarias e Decretos que ameaçam os nossos 

direitos originários e a integridade dos nossos territórios, a vida e cultura dos nossos povos e 

comunidades:  

 

6.1. Portaria 303, de 17 de julho de 2012, iniciativa do poder Executivo, por meio da 

Advocacia Geral da União (AGU) que estende equivocadamente a aplicação para todas as 

terras a aplicabilidade das condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 

no julgamento do caso Raposa Serra do Sol (Petição 3.388/RR), que ainda não transitou em 

julgado. 
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6.2. Portaria 2498, de 31 de outubro de 2011, que determina a intimação dos entes 

federados para que participem dos procedimentos de identificação e delimitação de terras 

indígenas, sendo que o Decreto 1.775/96 já estabelece o direito do contraditório. 

 

6.3. Portaria Interministerial 419 de 28 de outubro de 2011, que restringe o prazo para 

que órgãos e entidades da administração pública agilizem os licenciamentos ambientais de 

empreendimentos de infraestrutura que atingem terras indígenas.  

 

6.4. Decreto nº 7.957, de 13 de março de 2013. Cria o Gabinete Permanente de Gestão 

Integrada para a Proteção do Meio Ambiente, regulamenta a atuação das Forças Armadas na 

proteção ambiental e altera o Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004. Com esse 

decreto, “de caráter preventivo ou repressivo”, foi criada a Companhia de Operações 

Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública, tendo como uma de suas atribuições 

“prestar auxílio à realização de levantamentos e laudos técnicos sobre impactos ambientais 

negativos”. Na prática isso significa a criação de instrumento estatal para repressão 

militarizada de toda e qualquer ação de povos indígenas, comunidades, organizações e 

movimentos sociais que decidam se posicionar contra empreendimentos que impactem seus 

territórios. 

 

7. Reivindicamos também do Governo Brasileiro políticas públicas especificas, 

efetivas e de qualidade, dignas dos nossos povos que desde tempos imemoriais exercem papel 

estratégico na proteção da Mãe Natureza, na contenção do desmatamento, na preservação das 

florestas e da biodiversidade, e outras tantas riquezas que abrigam os territórios indígenas.  

 

- Na saúde, efetivação da Secretaria Especial de Saúde Indígena e os Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas, para a superação dos distintos problemas de gestão, falta de 

profissionais, de concurso específico para indígenas, plano de cargos e salários, de assistência 

básica nas aldeias, entre outros. 

 

- Na Educação, que a legislação que garante a educação específica e diferenciada seja 

respeitada e implementada, com recursos suficientes para tal e que seja aplicada 

imediatamente da Lei 11.645, que trata da obrigatoriedade do ensino da diversidade nas 

escolas. 
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- Na área da sustentabilidade, instalação do Comitê Gestor da PNGATI e de outros 

programas específico para os nossos povos, com orçamento próprio. 

 

- Para a normatização, articulação, fiscalização e implementação de outras políticas 

que nos afetam, criação imediata do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), cujo 

Projeto de Lei (3571/08) não foi até hoje aprovado na Câmara dos Deputados. 

 

8. Reivindicamos ainda do Governo, o cumprimento dos acordos e compromissos 

assumidos no âmbito da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), relacionados com 

a tramitação e aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas no Congresso Nacional. 

 

9. Considerando que esta reunião com a Vossa Excelência acontece no contexto de 

muitos outros protestos pelo país inteiro, manifestamos a nossa solidariedade a outras lutas e 

causas sociais e populares que almejam como nós um país diferente, plural e realmente justo e 

democrático. Pela também regularização e proteção das terras quilombolas, territórios 

pesqueiros e de outras comunidades tradicionais, e pela não urgência do PL do novo marco 

regulatório da mineração, para assegurar a participação da sociedade civil na discussão deste 

tema tão estratégico e delicado para a nação brasileira. 

 

10. Reafirmamos por tudo isso, a nossa determinação de fortalecer as nossas lutas, 

continuarmos vigilantes e dispostos a partir para o enfrentamento político, arriscando 

inclusive as nossas vidas, mas também reiteramos a nossa disposição para o diálogo aberto, 

franco e sincero, em defesa dos nossos territórios e da Mãe Natureza e pelo bem das nossas 

atuais e futuras gerações, em torno de um Plano de Governo para os povos indígenas, com 

prioridades e metas concretas consensuadas conosco. 

 

11. Chamamos, por fim, aos nossos parentes, lideranças, povos e organizações, e 

aliados de todas as partes, para que juntos evitemos que a extinção programada dos nossos 

povos aconteça. 

 

Brasília-DF, 10 de julho de 2013. 

APIB - ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL 
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ANEXO F – Carta 6 

 
Carta Final: 41ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima 

 

“Fortalecendo a Luta e Autonomia dos Povos Indígenas de Roraima” Centro Regional do 

Lago do Caracaranã Terra Indígena Raposa Serra do Sol 11 a 16 de Março de 2012 

 

Excelentíssimos Senhores: DILMA ROUSSEF 

M. D., Presidenta da República Federativa do Brasil JOSÉ EDUARDO CARDOSO 

M. D. Ministro, da Justiça ALOISIO MERCADANTE 

M. D. Ministro, da Educação ISABELA TEIXEIRA 

M. D., Ministra do Meio Ambiente ALEXANDRE PADILHA 

M. D. Ministro, da Saúde AFONSO FORENSE 

M. D. Ministro, do Desenvolvimento Agrário TEREZA CAMPELLO 

M. D., Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome GILBERTO 

CARVALHO 

M. D. Ministro, da Secretaria Geral da Presidência da República. 

MARIA DO ROSARIO NUNES 

M. D., Ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos ROBERTO GURGEL 

M. D., Procurador Geral da República DEBORAH DUPRATT 

M. D. Subprocuradora Geral, da República Coordenadora da Sexta-Câmara do MPF CURT 

TRENNEPOHL 

M. D., Presidente do IBAMA SILVANA CANUTO 

M. D. Presidenta Interina, do ICMBIO MARCIO MEIRA 

M. D., Presidente da Fundação Nacional do Índio – FUNAI ANTONIO ALVES 

M. D. Secretário Especial, de Saúde Indígena – SESAI LENIR RODRIGUES 

M. D. Secretária Estadual, de Educação e Cultura 

Nós, Povos Indígenas Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Wai-Wai, Yanomami, Patamona, 

Sapará, Taurepang, pertencentes às etnorregiões do Amajari, Baixo Cotingo, Murupu, Taiano, 

Raposa, Serras, Serra da Lua, Surumu, Ingarikó, Wai-Wai e Yanomami, membros do 

Conselho Indígena de Roraima (CIR), com a participação das organizações indígenas 

Hutukara Associação Yanomami (HAY), Conselho do Povo Indígena Ingarikó (COPING), 

Associação dos Povos Indígenas Wai-Wai (APIW), Organização das Mulheres Indígenas de 

Roraima (OMIR), Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR), Coordenação 
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das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), instituições públicas e 

privadas, autoridades públicas, totalizando o número de 1.083 presentes na 41ª. Assembleia 

Geral dos Povos Indígenas de Roraima sob o tema “Fortalecendo a Luta e Autonomia dos 

Povos Indígenas de Roraima”, ocorrida no Centro Regional do Lago do Caracaranã, na Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol – RR, nos dias 11 a 15 de marco de 2012, após ampla 

discussão, avaliação e questionamentos sobre a situação dos Povos Indígenas no Estado de 

Roraima quanto à aplicação de nossos direitos amparados na Constituição Federal Brasileira 

de 88, e reafirmados nos tratados dos direitos humanos, em especial na Convenção 169 da 

OIT, vimos apresentar nossas demandas e reivindicar junto ao Estado Brasileiro: 

1. A busca da autonomia e dignidade dos Povos Indígenas no Estado de Roraima. 

Após 41 anos de organização indígena, nosso povo analisa a importância da realização 

de nossa assembleia indígena no Centro Regional do Lago do Caracaranã, por ser um local 

sagrado e recém reintegrado à posse indígena, simbolizando a garantia dos direitos humanos 

dos povos indígenas assegurados por uma decisão do STF sobre a TI Raposa Serra do Sol. 

Apesar dessa conquista importante, as lideranças indígenas avaliam que não é somente a 

demarcação da terra que irá garantir o exercício dos direitos, ainda existe muito para fazer, e 

muitas vezes o Estado Brasileiro fecha os olhos para esses direitos fundamentais. 

2. Nossa terra, nossa mãe. 

A regularização das terras indígenas é a prioridade e o ponto central dos direitos 

indígenas. Muitas terras estão com pendências na regularização fundiária, como por exemplo, 

a Terra Indígena Arapuá, região do Taiano, que tem pedido de reconhecimento e sequer 

iniciou o processo de identificação. Existem ainda 22 pedidos de ampliação de área 

formalizados na FUNAI, e não se tem qualquer resposta de providências ou alternativas. 

Enquanto isso, conflitos e disputas sobre as terras se acirram como o caso Lago da Praia, 

região Murupu que teve sua área requerida ocupada por assentados desocupantes da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol. 

Tais conflitos foram marcados pela violência contra a comunidade indígena Lago da 

Praia, com destruição de casas, escolas, posto de saúde, ameaças, destruição de roças e retiros 

comunitários, que continuam impunes e sob sério risco de reverter a possível criminalização 

às lideranças indígenas, sob alegação de falsas denúncias. Foram denunciados e 

encaminhados documentos das comunidades relatando a gravidade que ameaça os direitos dos 

Povos Indígenas, sem que nenhuma medida efetiva tenha sido tomada para coibir a constante 
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atuação de não índios que vendem bebida alcoólica, entrada de marreteiros, madeireiros, bem 

como as ameaças as lideranças indígenas. 

1. Que a Secretaria Especial de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça 

acompanhem os inquéritos e ações judiciais para que tais violações de direitos não sejam 

arquivados ou revertidos contra as comunidades e suas lideranças indígenas. 

2. Que FUNAI crie um grupo de trabalho para estudar e propor soluções para as terras 

indígenas que foram demarcadas em ilhas na época anterior à Constituição Federal de 1988, e 

que os povos indígenas se encontram em situações vulneráveis, sem acesso aos recursos 

naturais, inclusive acesso a água potável, como o caso da comunidade indígena Serra da 

Moça. 

3. Que o Governo Federal possa manter um acompanhamento jurídico e político 

continuado sobre as ações e decisões judiciais que suspenderam a regularização das terras 

indígenas, com a garantia da reintegração de posse das terras às comunidades indígenas, como 

é o caso das terras indígenas Anaro, Ponta da Serra, Aningal, Cajueiro e Ananás na região do 

Amajari, e terra indígena Pium na região do Taiano. 

4. Que a FUNAI, com o acompanhamento das lideranças indígenas, possa realizar um 

levantamento sobre as antigas e novas invasões, como no caso da comunidade indígena 

Morcego, TI Serra da Moça, região Murupu, onde um número significante de ocupações tem 

surgido na proximidade à estrada que dá acesso a comunidade, e tem se expandido para 

dentro dos limites da terra indígena Serra da Moça. Da mesma forma, na TI Araçá as invasões 

também estão se expandindo no interior da terra indígena, especialmente com ocupações na 

comunidade indígena Três Corações. Essas invasões têm crescido em torno das estradas que 

estão dentro da terra indígena. 

5. Que a FUNAI e o IBAMA possam averiguar a situação no entorno das terras 

indígenas que estão em iminência de invasão, como é o caso da TI Wai-Wai, pois lideranças 

do Povo Wai-Wai durante esta assembléia mostraram-se bastante preocupadas com a 

proximidade acelerada da ocupação de fazendeiros nos limites da terra indígena. O receio da 

proximidade é o descontrole de fiscalização e possível desmatamento. 

6. Que as autoridades federais competentes continuem com ações para coibir o 

garimpo ilegal nas terras indígenas, realizando séria investigação dos financiadores do 

garimpo. Ainda que continuem com operações da retirada de garimpeiros na Terra Indígena 

Yanomami. Apesar da realização da operação federal em abril de 2011 para a retirada de 

garimpeiros, os invasores permanecem no interior da terra indígena, como na cachoeira do 
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Puraque, com garimpos ativos. Lideranças Yanomami avistaram o funcionamento de pistas 

clandestinas que dão suporte aos garimpos, como a pista Faiau, e em diversas outras 

localizações. 

7. Que sejam adotadas providências para a retirada de ocupantes já indenizados na 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, como apresentaram as lideranças da região da Raposa em 

relação ao Sr. Janegildo Lima Barros da ocupação denominada Lago da Veada, o qual 

permanece ocupando e provocando conflitos e disputa sobre a terra com as comunidades 

indígenas. 

8. Que sejam cancelados e apurados rapidamente os registros concedidos aos 

ocupantes não indígenas na comunidade indígena do Barro, região do Surumu, na Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, que se dizem amparados por Registro Administrativo de 

Nascimento Indígena (RANI) emitido pela FUNAI. As lideranças questionam a veracidade da 

identidade indígena e que não existe decisão amparada pelo STF à supremacia da organização 

social, usos, costumes e bem-estar da comunidade. Mesmo que sejam filhos de indígenas e 

não indígenas devem estar de acordo com o sistema indígena, o que no caso não ocorre. 

9. Que a FUNAI, IBAMA e Polícia Federal adotem providências para a fiscalização e 

proteção das Terras indígenas, com a participação das comunidades indígenas. As lideranças 

indígenas sugerem a criação de postos de fiscalização nas entradas da TI Raposa Serra do Sol 

com acompanhamento da FUNAI nas comunidades indígenas do Barro e Novo Paraíso na 

região do Surumu, nas comunidades indígenas Itacutu e Jacarezinho na região da Raposa, na 

comunidade Pedra Branca na região das Serras e nas comunidades indígenas Placa e Vizeu na 

região do Baixo Cotingo. 

10. Que haja um programa de treinamento e capacitação aos representantes indígenas 

para a fiscalização e vigilância das terras indígenas, com o suporte técnico e em parceria com 

a FUNAI, CIR e Ministério Público Federal (MPF). 

3. Violências contra os Povos Indígenas de Roraima. 

A ação violenta contra os direitos dos povos indígenas ocorre à margem do Estado 

Democrático de Direito. Opositores se utilizam da violência para usurpar a terra dos povos 

indígenas, impulsionados pela impunidade referente aos crimes de terrorismo cometidos no 

contexto da demarcação contínua da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Os crimes 

cometidos contra os povos indígenas têm sido lentamente apurados, muitos deles sem atenção 

devida e conclusão, acarretando o arquivamento dos processos investigatórios que dariam 

sustentabilidade e argumentos para ações reparatórias. 
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1. Que haja a devida apuração nos inquéritos que tratam da disputa sobre a terra 

indígena Lago da Praia que envolve assentados do INCRA, ocorrido em 2009. As lideranças 

indígenas questionam a inversão de direitos no caso da liderança indígena Jairo Pereira da 

Silva, que ao apresentar a violação de direitos está sendo acusado de “inventar” crime para 

chamar atenção. 

2. Que haja a devida punição e indenização em relação à destruição da escola, posto de 

saúde e onze casas incendiadas na comunidade Lago da Praia, tendo sido os moradores 

expulsos e estão aguardando ordem judicial para retornar às suas moradias. 

3. Que a Secretaria Especial de Direitos Humanos e o Ministério da Justiça 

acompanhem os inquéritos e ações judiciais para que tais violações de direitos não sejam 

arquivadas ou revertidas contra as comunidades e suas lideranças indígenas. 

4. Que haja a devida celeridade e justiça nos processos que apuram violências e 

destruição das comunidades Brilho do Sol, Homologação, Jauari, Dez Irmãos, ao Centro 

Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol (CIFCRSS), nas queimadas de pontes, 

lançamento de bombas, e outras violências diversas contra as comunidades indígenas da TI 

Raposa Serra do Sol. 

5. Que os inquéritos e ações criminais relativas a agressões perpetradas contra 

lideranças indígenas pelo arrozeiro Paulo Cesar Quartiero sejam devidamente apurados e 

concluídos com a maior celeridade e rigor. 

6. Que sejam julgados os assassinos do líder indígena Aldo Mota na comunidade do 

Warabada, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ocorrido no ano de 2003. 

7. Que os crimes ambientais praticados na TI Raposa Serra do Sol não fiquem 

impunes e que o Governo Federal elabore um plano de recuperação, com a participação 

indígena, das áreas degradadas pelos arrozeiros. 

8. Que os órgãos competentes tomem as devidas providências no combate à 

veiculação de propagandas e mensagens racistas, que incitem ao ódio contra os valores 

espirituais e a cultura dos povos indígenas. Ainda persiste a perseguição e incitação à 

violência contra indígenas no Estado de Roraima. A veiculação nos meios de comunicação e 

através de ‘outdoor’ discrimina os direitos indígenas, e coloca os povos indígenas como 

ameaças ao Estado Brasileiro por terem seus direitos reconhecidos pelo STF em relação à 

demarcação da TI Raposa Serra do Sol. 

9. Qualquer planejamento de construção de unidades militares dentro de terras 

indígenas deve ser paralisado até que o procedimento do mecanismo de consulta seja 
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regularizado, inclusive sobre a definição do que vem a ser o interesse relevante da União, 

porque os povos indígenas de Roraima não aceitam a imposição da construção de quartéis 

dentro das terras indígenas. 

10. Que sejam garantidas de forma plena as formas tradicionais de mediação e 

resolução de conflitos internos das comunidades indígenas. 

4. Gestão Ambiental e Territorial e Desenvolvimento Sustentável. 

Nossa Assembleia discutiu a importância de uma gestão territorial e ambiental das 

terras indígenas, e questões como crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, 

emissões de gases poluentes, aquecimento global, gestão de resíduos, matriz energética, 

segurança alimentar e consumo entre outras. É necessário avançar no debate sobre estes temas 

com mais profundidade e nós povos indígenas estamos buscando alternativas viáveis e 

sustentáveis, adequando novas tecnologias sem agredir o meio ambiente, pois a crise 

climática e causada pelas economias imperialistas, que ainda prevalecem e são adotadas pelo 

Governo Brasileiro. 

O Programa Território da Cidadania não contempla a realidade indígena. A execução 

na maior parte é prevista para o Governo do Estado de Roraima, no entanto este não executa 

as atividades previstas, prejudicando assim as demandas das comunidades indígenas; além 

disso, não contempla todas as etnorregiões do Estado de Roraima. O Estado brasileiro precisa 

escutar os povos indígenas porque não existe um modelo fechado de desenvolvimento. 

1. Exigimos o respeito ao Direito de Consulta, de acordo com a Convenção 169 da 

OIT e seus princípios basilares, onde consideram como dever do Estado a boa-fé e 

transparência nos diálogos com os povos indígenas, no processo de construção da 

regulamentação do mecanismo de Consulta, no sentido de consolidar o direito da consulta 

prévia, e o consentimento livre e informado para todas as iniciativas que tem impactos sobre a 

vida dos povos indígenas, inclusive do planejamento e elaboração dos projetos, atos 

administrativos e legislativos. 

2. Que haja o reconhecimento e regulamentação da formação e atuação dos Agentes 

Ambientais Indígenas, assim como a reativação do Programa dos Agentes Ambientais. 

Reivindicamos também a assinatura do decreto de criação da Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental das Terras Indígenas – PNGATI. 

3. Que sejam considerados inconstitucionais os Projetos de Lei, tais como o de 

Mineração em Terras Indígenas, que não tem validade se não houver o respeito aos direitos 

constitucionais indígenas. 
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4. Que o governo se empenhe na rejeição do PDC 2540/2006 em tramitação na 

Câmara Federal que visa à construção da Hidrelétrica do Cotingo, porque não aceitamos essa 

construção no interior da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, o que caracteriza uma nova 

invasão e violação dos direitos indígenas. 

5. Que nas políticas voltadas às Unidades de Conservação, especialmente as que se 

sobrepõem às terras indígenas, como o Parque Nacional do Monte Roraima que incide na TI 

Raposa Serra do Sol na região do Povo Ingarikó, esteja contemplado o direito das 

comunidades decidirem sobre o plano de gestão compartilhada, garantindo que as assembleias 

indígenas sejam soberanas sobre as decisões relacionadas aos seus territórios. Cabe salientar 

que a assembleia indígena nunca aceitou a criação deste Parque Nacional do Monte Roraima 

por considerar que é terra tradicional indígena anterior à criação do Parque. 

6. Que o poder público assuma sua responsabilidade de controle do lixo, como 

construção de lixeiras, projetos de incineração, reciclagem do lixo e transporte para 

recolhimento de lixo tóxico, em acordo com as comunidades indígenas. 

7. Ampliar as atividades de gestão territorial e ambiental desenvolvidas pelas 

organizações indígenas, tal como a vigilância às terras indígenas, manejo de seus recursos 

naturais, e apoio para a elaboração dos planos de Etnodesenvolvimento das comunidades 

indígenas. 

8. Que sejam implementados os Planos de Gestão Territorial e Ambiental realizados 

no Centro Indígena Maturuca, TIRSS, e na TI Jacamim, bem como haja suporte técnico e 

financeiro para que outras terras indígenas no Estado de Roraima sejam contempladas. 

9. Que sejam criados mecanismos que garantam a indenização às comunidades 

indígenas pelos danos ambientais causados ao patrimônio material e imaterial em decorrência 

de projetos e empreendimentos executados no entorno e na bacia hidrográfica dos territórios 

tradicionais dos Povos indígenas. 

10. Que sejam garantidos procedimentos de acesso ao crédito, coerentes com a 

realidade socioeconômica das comunidades indígenas solicitantes e mediante 

acompanhamento técnico adequado. 

5. Educação Escolar Indígena 

As estruturas das escolas nas comunidades indígenas se encontram em condições 

precárias e indignas, de tal forma que as aulas são ministradas embaixo de árvores, não tem 

material didático, faltam cadeiras e outros itens indispensáveis. Sabe–se que Roraima é o 
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estado que mais recebe recursos para aplicar na educação, mas o que presenciamos é o 

abandono total. 

1. Que seja garantida a execução do Programa de Ação Articulada (PAR). Muitas 

escolas estão em situação extrema de risco de desmoronamento, funcionam precariamente, 

sem material, transporte e merenda escolar, colocando em risco a vida dos estudantes. Cabe 

lembrar que o Estado de Roraima tem o maior índice de arrecadação para investir em 

educação, no entanto existem inúmeros pedidos de reformas e construção sem respostas e 

providências. Dentre o total das escolas no Estado, as escolas indígenas são as de maior 

número. 

2. Que seja reconhecido o curso do Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa 

Serra do Sol (CIFCRSS), conforme o projeto político pedagógico que foi construído a partir 

das comunidades indígenas no âmbito estadual e que apresenta uma peculiaridade em termo 

de educação escolar indígena específica. 

3. Solicitamos a retomada das discussões do convênio com o MEC referente à 

reconstrução e apoio ao funcionamento do Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa 

Serra do Sol (CIFCRSS), bem como a garantia de suporte técnico e financeiro da União tal 

como amparado em lei. 

4. Queremos que o MEC atenda a formação superior indígena com bolsas e moradia 

para a permanência dos estudantes, e a consolidação do Instituto Insikiran da Universidade 

Federal de Roraima (UFRR) através da contratação de docentes e técnicos, compra de 

equipamentos e construção de laboratórios didáticos. 

5. É preciso se fazer cumprir a LDB (LEI Nº 9394/96), no tocante à valorização dos 

profissionais da educação e da cultura, garantindo uma educação básica de qualidade, 

considerando os aspectos culturais e a realidade dos Povos Indígenas. Assim, que o governo 

realize um concurso público específico e diferenciado para professores indígenas estaduais e 

municipais; crie um sistema próprio para a educação indígena – estadual e municipal, e realize 

também concurso público específico para pessoal de apoio nas escolas indígenas. 

6. Que os coordenadores pedagógicos estaduais e municipais trabalhem em parceria, 

inclusive garantindo a estes sua contratação. 

7. Que o governo do estado execute os projetos de construção de todas as escolas nas 

comunidades indígenas que não têm escolas e que foram contempladas no PPA. 

8. Que sejam assegurados recursos para a ampliação e reforma das escolas indígenas, 

conforme as demandas das comunidades. 
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9. Que sejam assegurados recursos às ações educativas permanentes sobre jovens, 

como a sexualidade, combate às drogas, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, 

em parceria com os órgãos de saúde. 

10. Que sejam assegurados recursos para projetos de capacitação sobre a temática 

ambiental nas comunidades indígenas. 

11. Que sejam fiscalizadas as licitações, contratos e prestação de serviços das 

empresas que trabalham no âmbito da educação escolar nas comunidades indígenas, 

principalmente no transporte escolar. 

12. Que seja construído um centro dentro de uma terra indígena para atender o curso 

de formação do curso Magistério Tamî’kan, e haja a continuidade do mesmo. 

13. Que se crie programa de acesso à internet nas comunidades indígenas, inclusive 

para implantar a internet nas escolas de ensino médio e centros regionais. 

14. Que as universidades possam ampliar as vagas e o acesso ao curso superior para 

atender a demanda indígena. 

6. Saúde Indígena 

A assistência básica à saúde indígena não condiz com nossas demandas, 

permanecendo os antigos problemas e nada tem sido feito para melhorar o atendimento nas 

comunidades indígenas. As estruturas dos postos de saúde se encontram precárias, sem 

medicamentos e materiais hospitalares básicos. Nossos Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e 

Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) não têm recebido treinamentos técnicos 

específicos na aérea de saúde. Além disso, as políticas e ações não valorizam os nossos 

conhecimentos tradicionais em meio à construção dos saberes científicos. 

1. Que sejam reativados os cursos de capacitação dos Agentes Indígenas de Saúde 

(AIS), e realizado um processo seletivo diferenciado para a contratação temporária dos 

profissionais indígenas de saúde até a realização do concurso público. 

2. Que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) leve em consideração as 

decisões tomadas pelas lideranças indígenas. 

3. Que haja contratação para os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) conforme a sua 

capacitação e a necessidade das comunidades. 

4. Que os profissionais de saúde que estão em área tenham os equipamentos 

adequados para exercer suas atividades. 

5. Que tenha transporte para as equipes que estão em área para fazer remoção de 

pacientes e exercer as suas atividades. 
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6. Que os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) tenham a suas atribuições no 

posto de saúde, e nas reuniões locais e regionais quando necessário. 

7. Que todos os Agentes Indígenas de Saúde (AIS) tenham cursos de formação como 

Técnicos de Enfermagem. 

8. Que sejam feitas casas de apoio pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

para as equipes que estão em área. 

9. Que a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) não faça transferência dos 

profissionais sem consultar a região ou pólo base. 

10. Que sejam instalados laboratórios nas comunidades onde há Microscopistas 

Indígenas. 

11. Que sejam retomados os cursos para novos Microscopistas Indígenas entre os 

Agentes Indígenas de Saúde (AIS). 

12. Que seja centralizada na Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) a 

realização das ações de saneamento básico nas comunidades indígenas. 

13. Que as autoridades competentes revejam as decisões adotadas nos processos de 

prestação de contas que não consideraram as especificidades indígenas relacionadas à 

execução do convênio CIR-Funasa. Estamos preocupados com a posição do Tribunal de 

Contas da União (TCU) e da FUNASA sobre os processos movidos contra o Conselho 

Indígena de Roraima, condenando a utilização de pistas de vôo não homologadas na execução 

destes convênios. 

14. Que sejam adotados ações e programas específicos aos idosos, que venham a 

atender as necessidades destes quanto ao deslocamento, medicamentos, e acompanhamento 

médico-hospitalar, políticas que já são amparadas em lei. 

15. Que sejam efetivados os direitos dos estudantes com deficiência, por meio da 

formação especial e continuada de educadores da rede de ensino, e seja feita a adequação da 

infraestrutura das escolas indígenas. 

16. Que sejam garantidas às mulheres indígenas políticas públicas que reconheçam 

suas especificidades e papel dentro das comunidades indígenas, assim como uma atenção 

especial aos casos de violências que afetam suas vidas, e os direitos das Parteiras Tradicionais 

Indígenas junto ao Ministério da Saúde, como respeito aos seus usos, costumes e tradições. 

7. Nossos Povos no cenário nacional 

Afirmamos que além de demandar políticas públicas, os povos indígenas passaram a 

demandar participação na própria elaboração de programas e políticas que atendem suas 
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expectativas e necessidades. Este é um avanço importante para a efetivação da democracia 

brasileira, mas ainda prevalece um total desrespeito na aplicabilidade das políticas públicas, 

começando por sua elaboração, já que raras vezes as lideranças são convidadas para debater e 

aprovar as propostas. 

O Estatuto dos Povos Indígenas ainda permanece engavetado, e já se passaram 20 anos 

sem que nenhuma iniciativa tenha sido feita para colocar em pauta de votação no Congresso 

Nacional. O Poder Judiciário não tem dado uma interpretação inovadora e justa dos preceitos 

constitucionais que tratam dos direitos dos povos indígenas, como foi o caso do julgamento 

da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que mesmo com a decisão favorável teve a imposição 

de 19 condicionantes, que abriram novas formas de violação de direitos, por deixar dúvidas 

sobre a aplicabilidade de nossos direitos constitucionais. As condicionantes estabelecidas na 

Ação Popular 3388 – STF, que tratou sobre a demarcação da TI Raposa Serra do Sol têm sido 

aplicadas e interpretadas de forma a retroagir nossos direitos constitucionais. 

Apoiamos a luta de nossos parentes afetados pela construção da Hidrelétrica de Belo 

Monte, um projeto que vai provocar irreparáveis danos ambientais e alterar a convivência 

harmônica dos povos indígenas, e o sofrimento dos Povos Indígenas Guarani Caiuá e do Vale 

do JAVARI. Mais uma vez o interesse dos povos indígenas está sendo sacrificado em função 

do assim chamado interesse nacional. Repudiamos qualquer retrocesso de nossos direitos, tal 

como as PEC que pretendem revogar e / ou modificar o artigo 231 da Constituição Federal. 

Em vista de todos os pontos apresentados, os Povos Indígenas do Estado de Roraima, 

dada a importância de um diálogo aberto, franco e transparente, vem requerer uma audiência 

da Presidenta Dilma com as lideranças indígenas para tratar e discutir as demandas, propostas 

e os projetos de desenvolvimento sustentáveis para as comunidades indígenas. 

Por fim, com base em nossas reivindicações acima relatadas, solicitamos medidas 

eficazes e tempestivas por parte do Estado Brasileiro, com fé de que se materializem em ações 

práticas as nobres funções que lhe foram delegadas por nossa Constituição. 

Centro Regional Lago Caracaranã, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 16 de março de 2012. 
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ANEXO G – Carta 7 
 

 

 

Carta dos Povos Indígenas do Rio Negro para o Presidente Luís Inácio Lula da Silva 

 

São Gabriel Cachoeira, 21 de setembro de 2007. 

 

Senhor Presidente, 

Aqui no alto e médio Rio Negro vivem 23 povos indígenas diferentes, que somam 

hoje cerca de 40 mil pessoas e constituem a grande maioria da população desta região. 

Representamos cerca de 10 % da diversidade e da população indígena atual do Brasil. 

Estamos organizados em comunidades e associações, formando a Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro – FOIRN. Boa parte das nossas terras já foram reconhecidas e 

demarcadas pelo governo federal, como determina a Constituição Federal de 1988.Ainda falta 

demarcar algumas terras indígenas do alto e médio Rio Negro. 

Mas o Brasil não está preparado para conversar conosco, respeitar nossos direitos 

coletivos, escutar as nossas línguas e as nossas visões e propostas para o futuro. Ao contrário, 

o nosso país se preparou para integrar e assimilar os povos indígenas do Rio Negro, 

reprimindo as culturas, reduzindo nossos direitos e tentando colonizar nossas terras. Nós não 

aceitamos esse rumo. 

Depois de 20 anos de luta da FOIRN, já tivemos algum reconhecimento dos nossos 

direitos e já temos algumas soluções para resolver os principais problemas que nos afetam, 

mas muita coisa precisa melhorar rapidamente. Não adianta apenas uma demarcação no papel 

e algumas boas ações isoladas das políticas públicas. As nossas terras estão situadas em vários 

municípios, cujo poder está controlado por setores que não reconhecem nossos direitos e fica 

muito difícil coordenar os recursos das políticas públicas federais que passam pelo canal da 

municipalização. 

Mesmo assim, a FOIRN colaborou intensamente no processo de elaboração e 

aprovação do Plano Diretor do município de São Gabriel da Cachoeira, recomendando às 

associações afiliadas e as comunidades indígenas do Município que exijam dos candidatos a 

cargos públicos o compromisso de implementar as medidas previstas no Plano Diretor 

Municipal, aprovado em 2006, com especial atenção à descentralização administrativa e 

transparência no uso dos recursos públicos.   
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Assim sendo, a nossa proposta principal é que o governo federal crie as condições 

institucionais para conversar conosco de maneira adequada, apoiando o que nós chamamos de 

PROGRAMA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA SUSTENTÁVEL DO 

RIO NEGRO (PRDIS-RN).  

Este programa – que foi objeto de uma carta enviada pela FOIRN ao Senhor, em 

novembro de 2002, através da então “equipe de transição” - deveria reunir um conjunto de 

ações integradas entre as políticas públicas governamentais e não-governamentais, de forma a 

construir e implementar um tipo de desenvolvimento que tenha o nosso jeito de ser e de 

trabalhar e que valorize a nossa diversidade e os nossos conhecimentos e garanta um novo 

patamar de bem estar para as nossas comunidades. Não queremos apenas um programa com 

os nossos assuntos e algumas das nossas palavras, mas um programa que seja executado de 

acordo com as nossas determinações e prioridades, valorizando a nossa participação direta na 

sua execução.  

O PRDIS-RN considera fundamental:  

1. a urgente identificação, delimitação e demarcação das TIs Marabitanas-Cué Cué e 

das terras tradicionalmente ocupadas nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, 

ações que dependem, no momento, da FUNAI e do Ministério da Justiça.  

2. implantar um Plano de Proteção e Fiscalização das terras indígenas e das unidades 

de conservação ambiental de forma integrada e participativa, articulando as ações dos órgãos 

federais (Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Ibama, Centro Gestor e Operacional do 

Sistema de Proteção da Amazônia - CENSIPAM e FUNAI), as instituições não-

governamentais, associações e comunidades.  

3. na área dos serviços públicos de atendimento à saúde, é importante manter, 

consolidar e aprimorar o Distrito Sanitário Especial Indígena do Rio Negro. Da mesma forma 

consideramos fundamental a desburocratização da implementação das ações de saúde 

diferenciada para os povos indígenas.   

4. que as nossas tradições culturais sejam valorizadas e tenham espaço na política 

cultural do país, com linhas de apoio para o registro, formação e gerenciamento de acervos 

próprios, bem como a construção de espaços públicos adequados para as nossas manifestações 

culturais nas cidades de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. 

Lembramos que recentemente a FOIRN foi contemplada com um Pontão de Cultura – 

programa do Ministério da Cultura, iniciativa que esperamos que seja multiplicada para os 

outros municípios do rio Negro tendo em vista as grandes distâncias dessa nossa região.  
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5. que o Ministério da Justiça continue apoiando os trabalhos do Balcão da Cidadania 

Indígena do Rio Negro, em parceria com a FOIRN, o qual tem permitido que as pessoas das 

nossas comunidades mais remotas tenham acesso à documentação básica a às informações 

sobre seus direitos.  

6. que os Correios, que é uma empresa pública, estude a possibilidade de desenvolver 

um programa-piloto na região do Rio Negro, prestando serviços de transporte de 

correspondência, encomendas e outros serviços diretamente para todas as comunidades.  

7. que o Ministério da Defesa e o Ministério da Justiça acolham nossas reivindicações 

para criar um conjunto de regras de convivência entre militares e indígenas aqui na fronteira 

com a Colômbia e Venezuela. 

8. que o Ministério das Relações Exteriores apoie as nossas iniciativas de intercâmbio 

cultural e técnico com nossos parentes e contrapartes da Colômbia e Venezuela.  

9. que o Ministério das Relações Exteriores veja a possibilidade e abertura do livre 

comércio entre Brasil e Venezuela, principalmente na aquisição de combustível, que é o 

produto mais consumido para a locomoção dos moradores das comunidades indígenas.   

10. que as empresas de telecomunicações instalem telefones públicos em todas as 

comunidades.  

11. que o Ministério das Minas e Energia apoie um programa de energia solar em 

todas as comunidades, especialmente nos edifícios de uso comum, como escolas, centro 

comunitários e de saúde.  

12. que o MEC implante o subsistema de educação escolar indígena e garanta sua 

autonomia política e financeira, respeitando a decisão de cada povo e de suas organizações de 

base;  

13. que o MEC tenha programas de apoio que nos permitam implantar a educação 

escolar indígena, nos níveis básico e superior, respeitando as políticas específicas das regiões 

dos rios Içana, Uaupés, Negro e afluentes;  

14. que o MEC garanta editais específicos e contínuos de apoio direto às escolas 

indígenas e suas organizações para formação continuada de professores indígenas em nível 

médio e superior; formação de técnicos indígenas em educação; apoio à publicação de 

material didático específico; transporte escolar fluvial; construção e equipagem de escolas; 

inclusão digital das escolas indígenas;  
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15. que o MEC trabalhe decididamente para a transformação radical da Escola Agro 

técnica Federal de São Gabriel da Cachoeira na primeira Escola Agroflorestal Indígena da 

Amazônia. 

Na certeza que nossas sugestões serão consideradas, aguardamos vossa manifestação. 

Assinam: 

Diretoria da FOIRN 

Delegados das Associações filiadas à FOIRN 
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ANEXO H – Carta 8 
 
Carta Xingu Vivo Para Sempre (2008) 

 

Nós, representantes das populações indígenas, ribeirinhas, extrativistas, dos 

agricultores e agricultoras familiares, dos moradores e moradoras da cidade, dos movimentos 

sociais e das organizações não-governamentais da Bacia do rio Xingu, nos reunimos no 

Encontro Xingu Vivo para Sempre, realizado na cidade de Altamira (PA), entre os dias 19 e 

23 de maio de 2008, para discutir, avaliar e denunciar as ameaças ao rio que nos pertence e ao 

qual pertencemos nós e reafirmar o modelo de desenvolvimento que queremos.  

Nós, que somos os ancestrais habitantes da Bacia do Xingu, que navegamos seu curso 

e seus afluentes para nos encontrarmos; que tiramos dele os peixes que nos alimentam; que 

dependemos da pureza de suas águas para beber sem temer doenças; que dependemos do 

regime de cheias e secas para praticar nossa agricultura, colher os produtos da floresta e que 

reverenciamos e celebramos sua beleza e generosidade a cada dia que nasce; nós temos nossa 

cultura, nossa espiritualidade e nossa sobrevivência profundamente enraizadas e dependentes 

de sua existência.  

Nós, que mantivemos protegidas as florestas e seus recursos naturais em nossos 

territórios, em meio à destruição que tem sangrado a Amazônia, nos sentimos afrontados em 

nossa dignidade e desrespeitados em nossos direitos fundamentais com a projeção, por parte 

do Estado Brasileiro e de grupos privados, da construção de barragens no Xingu e em seus 

afluentes, a exemplo da hidrelétrica de Belo Monte. Em nenhum momento nos perguntaram o 

que queríamos para o nosso futuro.  

Em nenhum momento nos ouviram sobre a construção de hidrelétricas. Nem mesmo 

os povos indígenas, que têm esse direito garantido em lei, foram consultados. Mesmo assim, 

Belo Monte vem sendo apresentada pelo governo como fato consumado, embora sua 

viabilidade seja questionada. Estamos cientes de que interromper o Xingu em sua Volta 

Grande causará enchentes permanentes acima da usina, deslocando milhares de famílias 

ribeirinhas e moradores e moradoras da cidade de Altamira, afetando a agricultura, o 

extrativismo e a biodiversidade, e encobrindo nossas praias. Por outro lado, o barramento 

praticamente secará mais de 100 quilômetros de rio, o que impossibilitará a navegação, a 

pesca e o uso da água por muitas comunidades, incluindo aí várias terras e comunidades 

indígenas. 
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 Também estamos preocupados com a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) nos rios formadores do Xingu. Algumas já foram construídas, outras já estão 

autorizadas e até hoje não houve qualquer tipo de avaliação dos impactos que esse conjunto 

de obras causará aos 14 povos indígenas do Parque Indígena do Xingu. Essas barragens 

profanam seus sítios sagrados e podem acabar com os peixes dos quais se alimentam. Assim, 

nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, vimos a público comunicar à sociedade e às autoridades 

públicas federais, estaduais e municipais a nossa decisão de fazer valer o nosso direito e o de 

nossos filhos e netos a viver com dignidade, manter nossos lares e territórios, nossas culturas 

e formas de vida, honrando também nossos antepassados, que nos entregaram um ambiente 

equilibrado.  

Não admitiremos a construção de barragens no Xingu e seus afluentes, grandes ou 

pequenas, e continuaremos lutando contra o enraizamento de um modelo de desenvolvimento 

socialmente injusto e ambientalmente degradante, hoje representado pelo avanço da grilagem 

de terras públicas, pela instalação de madeireiras ilegais, pelo garimpo clandestino que mata 

nossos rios, pela ampliação das monoculturas e da pecuária extensiva que desmatam nossas 

florestas. Nós, que conhecemos o rio em seus meandros, vimos apresentar à sociedade 

brasileira e exigir das autoridades públicas a implementação de nosso projeto de 

desenvolvimento para a região, que inclui: 

1. A criação de um fórum de articulação dos povos da bacia que permita uma conversa 

permanente sobre o futuro do rio e que possa caminhar para a criação de um Comitê de 

Gestão de Bacia do Xingu; 

 2. A consolidação e proteção efetiva das Unidades de Conservação e Terras Indígenas 

bem como o ordenamento fundiário de todas as terras públicas da região da Bacia do Xingu. 

 3. A imediata criação da Reserva Extrativista do Médio Xingu. 

 4. A imediata demarcação da TI Cachoeira Seca, com o assentamento digno dos 

ocupantes não indígenas, bem como a retiradas dos invasores da TI Parakanã.  

5. A implementação de medidas que efetivamente acabem com o desmatamento, com 

a retirada de madeira ilegal e com a grilagem de terras. 

 6. O incremento de políticas públicas que incentivem o extrativismo e a consolidação 

da agricultura familiar feita em bases agroecológicas e que valorizem e estimulem a 

comercialização dos produtos da floresta.  

7. Efetivação de políticas públicas capazes de promover a melhoria e instalação de 

sistemas de tratamento de água e esgoto nos municípios. 
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 8. O incremento de políticas públicas que atendam as demandas de saúde, educação, 

transporte, segurança, adequadas às nossas realidades. 

 9. Desenvolvimento de políticas públicas que ampliem e democratizem os meios de 

comunicação social. 

 10. O incremento de políticas públicas para a ampliação das experiências de 

recuperação de matas ciliares e de áreas degradadas pela agropecuária, extração de madeira e 

mineração.  

11. Que nenhum outro dos formadores do Xingu venha a ser barrado, como já 

aconteceu ao rio Culuene com a implantação da PCH Paranatinga II. 

12. Proteção efetiva do grande corredor de sócio biodiversidade formado pelas terras 

indígenas e unidades de conservação do Xingu. Nós, os que zelamos pelo nosso rio Xingu, 

não aceitamos a invisibilidade que nos querem impor e o tratamento desdenhoso que o poder 

público tem nos dispensado. Nos apresentamos ao País com a dignidade que temos, com o 

conhecimento que herdamos, com os ensinamentos que podemos transmitir e o respeito que 

exigimos. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa luta. Queremos o Xingu vivo para sempre. 

 

Altamira, 23 de maio de 2008. 

 

Assinam: Kayapó da Aldeia Kriny, Kayapó do Bacajá Xikrin, Kayapó de Las Casas, Kaiapó 

de Gorotire, Kayapó Kubenkrãkênh, Kayapó Moikarakó, Kayapõ Pykarãrãkre, Kayapó 

Kendjâm, Kayapó Kubenkàkre, Kayapó Kararaô, Kayapó Purure, Kayapó Tepore, Kayapó 

Nhàkin, Kayapo Bandjunkôre, Kayapó Krânhãpari, Kayapó Kawatire, Kayapó Kapot, Kayapó 

Metyktire, Kayapó Piaraçu, Kayapó Mekrãnoti, Kayapó Pykany, Kayapó da Aldeia Aukre, 

Kayapó da Aldeia Kokraimoro, Kayapo Bau, Kayapó Kikretum, Kayapó Kôkôkuêdja, 

Mrotidjam Xikrin, Potikrô Xikrin, Djudjekô Xikrin, Cateté Xikrin, Ôodja Xikrin, Parakanã da 

aldeia Apyterewa e Xingu, Akrãtikatejê, Parkatejê, Munduruku, Araweté, Kuruwaia, Xipaia, 

Asurini, Arara da aldeia Laranjal e Cachoeira Seca, Arara do Maia da terra Alta, Panará, 

Juruna do Km 17,Tembé, Kayabi, Yudja, Kuikuro, Nafukua, Kamaiurá, Kalapalo, Waurá, 

Trumai, Xavante, Ikpeng, Apinayé, Krahô, Associação das Mulheres Agricultoras do 

Assurini, Associação de Mulheres Agricultoras do Setor Gonzaga, Associação dos Moradores 

do Médio Xingu, Associação dos Moradores da Resex do Iriri ,Associação dos Moradores da 

Resex Riozinho do Anfrisio, AFP- Associação Floresta Protegida do povo Kayapó, 

Associação Indígena Kisedje - povo Kisedje (Parque Indígena Xingu),Associação Pró-
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Moradia do Parque Ipê, Associação Pró-Moradia do São Domingos, Associação Yakiô Panará 

- Povo Panará, Associação Yarikayu - povo Yudja (Parque Indígena Xingu), Articulação de 

Mulheres Paraenses, Articulação de Mulheres Brasileiras, ATIX – Associação Terra Indígena 

Xingu (Parque Indígena Xingu), CJP- Comissão de Justiça e Paz, Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), Prelazia do Xingu, CPT- Comissão Pastoral da Terra, FAOR – Fórum da 

Amazônia Oriental, Federação de Assistência Social e Educacional (FASE), FETAGRI- 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura Regional Altamira, Fórum de Direitos Humanos 

Dorothy Stang (FDHDS), Fórum Popular de Altamira, Fundação Elza Marques, Fundação 

Tocaia, Fundo DEMA, Grupo de Mulheres do Bairro Esperança, Grupo de Trabalho 

Amazônico Regional Altamira (GTA), IPAM- Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), MAB- 

Movimento dos Atingidos por Barragem, STTR-Altamira, Pastoral da Juventude, S.O.S. 

Vida, Sindicato das Domésticas de Altamira, Sindicato dos Trabalhadores em Educação 

Pública do Pará – SINTEPP, Movimento de Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e 

Cidade – MMTACC, Movimento de Mulheres do Campo e Cidade do Pará - MMCC, 

Movimento de Mulheres do Campo e Cidade Regional Transamazônica e Xingu, Fórum de 

Mulheres da Amazônia Paraense, SDDH- Sociedade Paraense dos Direitos Humanos, 

MNDH- Movimento Nacional dos Direitos Humanos, MMM- Movimento de Mulheres 

Maria, SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, Instituto Socioambiental – ISA, 

Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP). 

 

Apoio: Fundação Heinrich Boell, International Rivers, Rainforest Foundation, Rainforest 

Noruega 
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ANEXO I – Carta 9 
 

Carta dos povos indígenas ao presidente Lula contra Belo Monte 

Aldeia Piaraçu, 01 de novembro de 2009 

 

Ao Exmo Sr. Presidente da República 

Luís Inácio Lula da Silva 

 

Com cópia para: 

Ilmo. Sr. Ministro, das Minas e Energia, Edson Lobão 

Ilmo. Sr. Ministro, do Meio Ambiente, Carlos Minc 

Ilmo. Sr. Ministro, da Justiça, Tarso Genro 

Ilmo. Sr. Presidente, da Fundação Nacional do Índio, Marcio Augusto Meira 

Ilmo. Sr. Presidente, do Ibama, Roberto Messias 

Ilmo. Sr. Procurador, da República do Ministério Público Federal, Rodrigo T. da Costa e 

Silva 

Ref.: Povos indígenas Mebengôkre (Kayapó), Xavante, Yudjá (Juruna), Kawaiwete (kaiabi), 

KisêdjÇe (Suiá), Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, Panará, Nafukua, Tapayuna, Yawalapiti, 

Waurá, Mehinaku e Trumai dizem NÃO A BELO MONTE. 

Ngô Beiê Ket Kumrem Kadjy 

Exmo Sr. Presidente da República 

Luís Inácio Lula da Silva 

Nós, 212 lideranças dos povos indígenas Mebengôkre (Kayapó), Xavante, Yudjá 

(Juruna), Kawaiwete (kaiabi), KisêdjÇe (Suiá), Kamaiurá, Kuikuro, Ikpeng, Panará, Nafukua, 

Tapayuna, Yawalapiti, Waurá, Mehinaku e Trumai, habitantes da bacia do rio Xingu e das 

regiões circunvizinhas, reunidos numa assembléia na aldeia Piaraçu (TI Capoto/ Jarina) desde 

o dia 28/10/2009, não aceitamos a construção de Belo Monte e de qualquer Hidrelétrica na 

Bacia do Rio Xingu. 

Repudiamos o parecer técnico da Fundação Nacional do Índio (Funai), memorando 

nº709/ GAB/ CGPIMA/ 09, referente ao Componente Indígena do Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) do empreendimento denominado Aproveitamento Hidrelétrico Belo 

Monte (AHE Belo Monte). 

Ao contrário do que consta neste parecer, no qual a Funai “considera que o 

empreendimento em questão é viável”, o relatório do painel de especialistas que analisou o 
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EIA-RIMA, deixa evidente a inviabilidade econômica, ambiental e social deste 

empreendimento. 

Da mesma forma, ao contrário do que consta no parecer da Funai, no que se diz 

“embora as comunidades tenham participado ativamente das audiências públicas, no que se 

refere ao seu posicionamento em relação à implementação do AHE Belo Monte”, afirmamos 

ser esta uma inverdade. Protestamos contra a falta de diálogo dos órgãos do governo com as 

nossas populações, que não tem recebido a mínima atenção e as informações a que tem direito 

durante todo o processo de licenciamento desta obra. Apesar de o governo ter anunciado que 

esta obra está prestes a ser licenciada, nossas comunidades, assim como as comunidades 

ribeirinhas da bacia do Rio Xingu, não tiveram acesso ao relatório de impacto ambiental 

(EIA/RIMA) para que pudéssemos avalia-los de forma adequada e nem mesmo às consultas 

públicas feitas durante o mês de setembro nas cidades de Brasil Novo, Vitória do Xingu, 

Altamira e Belém. 

O processo de licenciamento ambiental do AHEW Belo Monte vem sendo conduzido 

violando o direito constitucional de consulta prévia às populações indígenas que serão 

afetadas direta e indiretamente por este empreendimento. Tal direito é garantido pela 

Constituição Federal e reforçado pelo artigo 6 da Convenção 1690 da OIT, ratificada e 

incorporada pela legislação brasileira no ano de 2003 e pelos artigos 19 e 32 da Declaração 

das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas aprovada pelo Brasil em 2006. 

Nós nunca impedimos o desenvolvimento sustentável do homem branco, mas não 

aceitamos que o governo toma uma decisão de tamanha irresponsabilidade e que trará 

conseqüências irreversíveis para esta região e nossos povos, desrespeitando profundamente os 

habitantes ancestrais deste rio e o modelo de desenvolvimento que defendemos. 

Desta forma, exigimos que o governo cancele, definitivamente, a implementação desta 

hidrelétrica. Caso o governo decida iniciar as obras de construção de Belo Monte, alertamos 

que haverá uma ação guerreira por parte dos povos indígenas do Xingu. A vida dos operários 

e indígenas estará em risco e o governo brasileiro será responsabilizado. 

Em protesto às violações de nossos direitos bloqueamos por tempo indeterminado o 

funcionamento da balsa que efetua a travessia do rio Xingu da rodovia BR 080/MT 322, que 

comunica a região da rodovia Belém-Brasília à região da rodovia Cuiabá-Santarém. 

Nota divulgada pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

– COIAB 
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ANEXO J – Carta 10 

 
CARTA DOS POVOS INDÍGENAS 

 

Nós, povos indígenas que participamos do seminário “Gestão Territorial indígena: 

resultados, experiências e desafios”, queremos pedir apoio e atenção para as seguintes 

demandas territoriais: 

1. O povo indígena Kayabi do Teles Pires não concorda em negociar a demarcação da 

Terra Indígena Kayabi pela construção das Usinas Hidrelétricas Teles Pires e São Manoel. 

Não aceitamos a pressão do governo e exigimos nossos direitos conforme a Convenção 169 

da OIT.  A UHE São Manoel, por exemplo, está prevista para ser erguida a apenas 500 metros 

do território tradicional Kayabi, sem que os indígenas tivessem sido consultados. Isso 

representa uma afronta aos direitos indígenas. Esses empreendimentos poderão provocar mais 

destruição ao meio ambiente e à cultura do povo Kayabi. O governo não está cumprindo seu 

compromisso de realizar audiências públicas após a ida dos técnicos na aldeia Kururuzinho 

para informar quando será o início da demarcação da Terra Indígena Kayabi, de 1.053.000 

hectares nos municípios de Jacareacanga (PA) e Apiacás (MT), aguardada desde 2002. Se a 

demarcação não acontecer, vamos voltar a realizar manifestos. 

2. O povo indígena Manoki reivindica a aceleração do processo de homologação da 

Terra Indígena Manoki, no município de Brasnorte, no noroeste de Mato Grosso.  Pedimos 

providências das autoridades que receberam em outubro de 2011, das mãos de lideranças, o 

relatório de impactos socioambientais da Terra Indígena Manoki, que denunciou a ação de 

pecuaristas, pescadores, madeireiros e laboristas no nosso território, que é demarcado desde 

2008. Tem muitos projetos de hidrelétricas em volta do território, e os impactos irão atingir 

todas essas áreas. Pedimos o fim de estudos e projetos de PCHs. Com todos os impactos que 

já existem em volta da área, a comunidade não consegue mais suportar. Em todos os estudos 

feitos, sempre nos dizem que não haverá impacto às comunidades, mas nós já temos a 

experiência de que tudo isso é enganoso. 

3. Os povos indígenas do Xingu não aceitam mais nenhum estudo para a instalação de 

hidrelétricas, hidrovias e rodovias no entorno da Terra Indígena Xingu. Não aceitamos 

também nenhuma negociação para compensação ambiental nem financeira. Nós observamos 

que de 2010 para 2011 o rio Xingu e o rio Culuene secaram muito e apareceram mais praias, 

sem a possibilidade de navegar entre julho e novembro, por causa da construção da PCH 
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Paranatinga II. Apareciam peixes mortos no rio e a água ficou mais suja. Reforçamos que é 

nosso direito sermos consultados antes de realizar qualquer estudo no território indígena ou 

no seu entorno. Alguns parentes são impedidos de visitar seu território tradicional, seus 

recursos tradicionais dos quais depende sua cultura. E, nós do Xingu, estamos juntos nesta 

luta. O cinturão verde nas bordas das terras indígenas não existe, está desmatado. Os 

fazendeiros e madeireiros não respeitam esta faixa nem as matas ciliares. 

4. Nesta carta, nós, representantes da Terra Indígena Maraiwatsede queremos dizer 

que os recursos naturais para reflorestamento e alimentação tradicional estão faltando. Os 

problemas são muitos, entre eles: desmatamento, pecuária, plantações de soja, uso de 

agrotóxico, passagem da BR158 dentro da terra indígena, queimadas e o envenenamento dos 

rios. Nosso território tradicional é bem maior, até a área da BR 080. Hoje, as florestas estão 

quase acabando. Quando acabar a floresta, vai acabar a nossa cultura. A JBS também é 

problema, porque ela compra gado de dentro da Terra Indígena Maraiwatsede.  O Posto da 

Mata tem dois postos de gasolina e um mercado em funcionamento. Isso não deveria existir. 

O governo federal identificou, demarcou e homologou a Terra Indígena Maraiwatsede. 

Nossos antepassados viviam lá. Nós não aceitamos a lei que o governo estadual de Mato 

Grosso criou. É nosso direito retomar Maraiwatsede. Exigimos a saída dos invasores. É 

direito dos fazendeiros ir para qualquer outro lugar. Velhos e crianças morreram dentro de 

Maraiwatsede por culpa dos fazendeiros que plantaram soja venenosa. Nós vamos continuar 

lutando pelas terras de Maraiwatsede. Nós vamos recuperar a área, replantar em 

Maraiwatsede. Temos que recuperar as plantas para fazermos nossos remédios tradicionais. O 

Parque do Araguaia é do Estado. Nós não vamos mudar. Nós já conseguimos a nossa área de 

Maraiwatsede. Reivindicamos respeito aos nossos direitos e a luta pela Terra Indígena 

Maraiwatsede. 

5. O povo indígena Myky pede mais rapidez para demarcar e homologar a ampliação 

da terra indígena, no noroeste do Mato Grosso. Este processo começou desde 2007 e durante 

todo esse tempo temos percebido a degradação dos castanhais, a derrubada das cerejeiras. Nós 

temos certeza de que esta madeira é ilegal, apesar dos fazendeiros dizerem que estão fazendo 

plano de manejo. Perto da nossa divisa, o proprietário da Fazenda Merico já começou a tirar 

madeira da área que nós reivindicamos. Eles disseram que vão retirar 500 mil metros cúbicos. 

O povo indígena Myky exige o agendamento de uma audiência com a SEMA-MT para 

esclarecer a concessão de licenças para projetos de manejo florestal em áreas pleiteadas pelo 

povo Myky, que já estão em processo de identificação. Esses planos causam estragos na nossa 
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área. Nós queremos saber por que os fazendeiros que dizem fazer planos de manejo só passam 

com madeira pelas estradas de noite, escondidos? Na área do plano de manejo até secou um 

córrego. Exigimos fiscalização sobre estes planos de manejo. 

6. Nós, povos indígenas Sabanê, Manduca, Tawandê, Idalamarê, queremos que o 

governo enxergue mais de perto a nós, povos indígenas, porque nós estamos sendo 

prejudicados por grandes fazendeiros e produtores de soja. Eles estão jogando muitos 

produtos químicos na cabeceira do rio Toleri, conhecido como rio Mosquito.  Hoje, quando 

chove, as árvores e os peixes começam a morrer porque a contaminação nos rios é muito 

grande. Queremos também a ampliação da Terra Indígena Pirineus de Souza, para incluir a 

caverna do morcego, que é um local sagrado para o nosso povo. Estamos lutando para que 

esta área seja demarcada. Por isto estamos fazendo este apelo para o governo federal, o 

governo estadual, FUNAI e autoridades competentes. Hoje quem está nesta batalha junto com 

os povos indígenas são CIMI e OPAN. 

7.  Nós, representantes do povo Paumari do rio Tapauá, do Amazonas, viemos através 

desta pedir a licença para retirada de peixes de forma manejada das terras indígenas, conforme 

está acordado no nosso Plano de Gestão. Nós nos sentimos capazes e fomos formados para 

contagem de pirarucu com certificado, por isso desejamos fazer o manejo. Esta é a forma mais 

sustentável e correta de usar o recurso natural. As outras são irregulares. Enquanto o pirarucu 

se repovoa, uma alternativa seria manejar os peixes ornamentais, como acará-disco, corredora, 

etc. Pedimos mais uma vez que a FUNAI retire os posseiros da Terra Indígena Paumari do 

Lago Manissuã e impeça a entrada dos grandes barcos pesqueiros, de quem sofremos ameaças 

constantes. Também queremos uma revisão dos limites da Terra Indígena Paumari do Lago 

Paricá, pois a parte demarcada foi apenas a várzea, não atendendo as necessidades da 

comunidade. Estamos aguardando uma resposta o mais breve possível. 

Todos esses problemas que acontecem nas nossas terras indígenas foram discutidos 

durante o seminário “Gestão Territorial Indígena: resultados, experiências e desafios”, diante 

de representantes da sociedade civil, organizações não governamentais e FUNAI. Esses são 

alguns dos gargalos e desafios da implementação de uma política nacional de gestão dos 

territórios indígenas aqui citados. 

Assinam esta carta os povos indígenas que participaram do seminário: 

Kayabi do Teles Pires (MT/PA) 

Nambikwara de Sapezal (MT) 

Sabanê (MT) 
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Manoki (MT) 

Myky (MT) 

Xavante de Marãiwatsédé (MT) 

Zoró (MT) 

Surui (RO/MT) 

Karajá (MT) 

Ikpeng (MT) 

Kisêdjê (MT) 

Yawalapiti (MT) 

Paumari do Tapauá (AM)  

Rikbaktsa (MT) 

Cuiabá, MT 18 de novembro de 2011. 
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ANEXO K – Carta 11 

 
Carta do I Seminário de Formação 

“Projetos Desenvolvimentistas: Impactos na Região do Juruá” 

 

Nós Povos Indígenas ao longo do processo de contato com a sociedade temos sido 

pacíficos, propositivos, inclusivos, e contribuidores determinadamente não só com a 

diversidade cultural, mas também econômico, social e em especial para o desenvolvimento 

humano e na defesa da floresta, da fauna e da flora. Como prova desse conjunto de ações 

estão as iniciativas sobre temas indígenas em diferentes instâncias governamentais e da 

sociedade em níveis comunitários, municipais, estaduais, nacional e internacional. Porém, 

essas ações não têm contribuído ao que se espera para o exercício de nossos valores, 

princípios e sistemas de cada povo indígena, visto que a pressão da aculturação tem efeito 

devastador. Somado a isso, os sistemas previdenciários e os interesses políticos vigentes nos 

conduzem a um abismo sem retorno e, a nossa inclusão a “cidadania” é baseada em 

assistencialismos e dominação. Como diversas situações enfrentadas por várias comunidades 

em diferentes ocasiões, neste caso específico sobre os Projetos Desenvolvimentistas que 

impactam as comunidades indigenas e não indigenas do vale Juruá, na continuação 

destacamos alguns pontos para ilustração do enunciado: 

Aos projetos do PAC: Programa de Aceleração do Crescimento 

– A ligação da BR 364 entre Cruzeiro do Sul, Rio Branco e ao resto do país; 

– A efetivação da ação de construção da estrada que ligará Cruzeiro do Sul a Pucallpa 

(Perú); 

– Implantação da Fábrica de Compensado, com o uso de manejo da floresta; 

– Implantação de assentamentos em tornos das terras indigenas; 

– O descumprimento da convenção 169 OIT (Art. 06) como exemplo REDD, Projeto 

IIRSA (já em processo final), Código Florestal, entre outros programas e projetos que 

envolvem comunidades e povos indígenas; 

– Projetos de prospecção de petróleo envolvendo impactos nas terras indígenas e sem 

jamais haver qualquer consulta ou esclarecimento às comunidades; 

O problema é que as instituições executoras destas ações, além de desrespeitarem 

nossos direitos, ainda nos discriminam e resulta que não temos nenhuma prioridade nos 

grandes projetos e programas, embora, temos sido incansáveis em busca de dialogar, orientar, 
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incentivar, planejar, nossas propostas não são acatadas e nossas comunidades ficam cada vez 

mais desassistidas. Outro fator agravante e preocupante é o fato de que os recursos destinados 

para as ações dos povos e comunidades indígenas vem servindo para atender interesses 

corporativos inclusive para dividir os povos indígenas com cooptação, manipulação e 

favorecimentos para determinados “representantes” indígenas. Situação essa que chegou ao 

extremo e, nós somos obrigados a buscar alternativas com propósito de salvar o que nos resta 

em nossas comunidades e não podemos mais tolerar, tamanhos absurdos, sofrimento, descaso, 

negligência, desrespeito, abusos de poder, entre outros. 

Neste sentido, nós Povos indígenas do vale do Juruá, região Pluriétnica onde vivem 10 

povos, falando distintas línguas entre si, com uma população de aproximadamente 9.540 

indígenas, ocupando 16 Terras Indígenas, nem todas demarcadas, e com todos os processos de 

demarcação paralisados, reunidos na cidade de Cruzeiro do Sul – Acre, de 15 a 17 de 

Novembro de 2011, para discutir o tema “Projetos Desenvolvimentistas e seus impactos na 

Região do Juruá”, e na busca de nosso “Bem Viver”, apoiados pelo conselho indigenista 

missionário (CIMI), declaramos: 

1-Que nossas florestas têm se mantido preservadas graças a “Deus” e aos nossos 

conhecimentos milenares; 

2-Como representantes indígenas somos importantes no processo da discussão sobre o 

acesso à construção dos planos de desenvolvimento da nossa região com propriedade de 

conhecimento da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, porque, nossas terras e 

territórios também contêm a maior parte da diversidade biológica no Estado, e que têm um 

grande valor social, cultural, espiritual e econômico. 

3 – Como povos indígenas tradicionais que habitam diversas Terras Indígenas têm 

conhecimento sobre o uso sustentável destas nossas riquezas naturais, principalmente da 

medicina e rituais tradicionais. Estes conhecimentos são coletivos e, não se separam de nossas 

identidades, leis, instituições, sistemas de valores e da nossa visão cosmológica como povos 

indígenas. 

4 – Por isso mesmo exigimos do Governo brasileiro e do Estado do Acre que abracem 

e considerem nossas reivindicações para que nossos povos e comunidades possam participar 

das discussões de políticas públicas no que diz respeito aos recursos naturais dentro de nossas 

terras; 

5 – Exigimos dos Órgãos dos Governos Municipais, Estadual e Federal Brasileiro e 

Internacional, o cumprimento dos artigos 231 e 232 da Constituição Feral, da Convenção 169 
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OIT e da Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que garantam 

o direito de participação e consulta discutindo amplamente com as comunidades e 

organizações indígenas representativas. 

6-Nós expressamos firmemente aos Órgãos competentes e aos organismos 

internacionais nosso direito à participação plena nos espaços de decisões nacionais e 

internacionais sobre o desenvolvimento do nosso país, respeitando o valor da vida dos nossos 

povos; 

7 – Exigimos a criação de um fundo financiador, que tenha como objetivo subsidiar as 

atividades dos povos indígenas no processo demarcatório de suas terras; 

8 – Exigimos que seja garantido recurso para a realização do II Seminário de formação 

“Sobre Projetos Desenvolvimentistas e seus impactos na Região do Juruá”; 

9 – Exigimos a atenção e o respeito para com a “Comissão” criada para o 

acompanhamento dos processos de discussão e planejamento dos projetos e programas 

desenvolvimentistas na região do Juruá; 

10 – Propomos que se adote um sistema alternativo, um instrumento Nacional de 

intervenção jurídica para o acompanhamento das comunidades do vale do Juruá impactadas. 

Neste encontro estão reunidos membros das comunidades indígenas com fortes 

tradições, bem como, líderes experientes para formular estas recomendações, exigências e as 

propostas em anexos com o objetivo de efetivar o Bem Viver entre os povos indígenas e 

sociedade envolvente. Preocupados com os avanços de interesses econômicos nas atividades 

de desenvolvimento (PAC) entre outros projetos e programas em nossa região e, com o futuro 

do conhecimento tradicional do nosso povo para os nossos filhos e dos nossos netos, que 

reafirmamos aos governos competentes que firmemente reconhecemos que somos detentores 

de direitos e não simplesmente interessados. Por esta razão temos certeza de que as nossas 

recomendações, exigências e proposições serão acatadas para o Bem Viver dos nossos povos 

existentes atuais e futuros. 

Cruzeiro do Sul – AC, 17 de Novembro de 2011. 

Assinam 

Povos indígenas e participantes do I Seminário de Formação, sobre projetos 

desenvolvimentistas e seus impactos na Região do Juruá. 
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ANEXO L – Carta 12 

 
 

Carta dos 4 Rios 

Participantes do I Encontro dos Povos e Comunidades Atingidas e Ameaçadas por Grandes 

Projetos de Infraestrutura, nas bacias dos rios da Amazônia: Madeira, Tapajós, Teles Pires e 

Xingu, em Itaituba, oeste do Pará, entre os dias 25 e 27 de agosto de 2010 lançam carta em 

defesa da vida.  

Nós, povos indígenas, negros e quilombolas, mulheres, homens, jovens de 

comunidades rurais e urbanas da Amazônia brasileira, participantes do I Encontro dos Povos e 

Comunidades Atingidas e Ameaçadas por Grandes Projetos de Infraestrutura, nas bacias dos 

rios da Amazônia: Madeira, Tapajós, Teles Pires e Xingu, em Itaituba, oeste do Pará, entre os 

dias 25 e 27 de agosto de 2010, vimos através desta carta denunciar a todas as pessoas que 

defendem a Vida que: 

  

Historicamente no Brasil todos os grandes projetos de infraestrutura sempre trouxeram 

destruição e morte aos modos de vida dos seus povos originários e populações tradicionais em 

benefício de grandes grupos econômicos. A construção de hidrelétricas como a de Tucuruí, no 

Pará, Samuel em Rondônia, Estreito no Tocantins e Balbina no Amazonas são exemplos 

claros dos males que esse modelo de desenvolvimento produz. 

  

As ameaças que vêm sofrendo as populações dos rios Madeira, Tapajós, Teles Pires e 

Xingu também são motivos de nossas preocupações, ocasionadas pelos falsos discursos de 

progresso, desenvolvimento, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida, vendidos 

pelos governos e consórcios das empresas em uma clara demonstração do uso da demagogia 

em detrimento da informação verdadeira, negada em todo o processo de licenciamento e 

implantação dos empreendimentos, a exemplo do que vem ocorrendo no rio Madeira, onde a 

construção dos complexos hidrelétricos de Santo Antônio e Jirau já expulsou mais de três mil 

famílias ribeirinhas de suas terras, expondo-as a marginalidade, prostituição infanto-juvenil, 

tráfico e consumo de drogas, altos índices de doenças sexualmente transmissíveis e 

assassinatos de lideranças que denunciam a grilagem de terra por grandes latifundiários, estes 

os “grandes frutos” desse modelo de desenvolvimento. 
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Condenamos o autoritarismo que seguidos governos militares e civis utilizaram e 

ainda utilizam contra as populações vulneráveis com o uso da força, expulsão da terra, da 

criminalização dos movimentos sociais, da ameaça física, da cooptação de lideranças e a 

completa exclusão das suas opiniões dos chamados processos de licenciamentos. 

  

Condenamos a privatização de nossos recursos naturais que provocam insegurança e 

degradação de povos, culturas e sabedorias milenares, das nossas florestas, dos nossos rios e 

da nossa socio biodiversidade. 

  

Condenamos também os grandes empreendimentos por significarem acúmulo de 

capital, concentração de terras e de poder político sobre nossas vidas. 

  

Defendemos: 

  

Que aliança dos Povos e Comunidades da Pacha Mama, da Pan-Amazônia se fortaleça 

a cada passo dado rumo à construção de um novo mundo possível. 

  

O “bem viver” como princípio de vida em contraponto à lógica da acumulação, da 

competição, do individualismo, da superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras e dos 

nossos recursos naturais; 

  

Um projeto de integração de nossos povos, com respeito à socio biodiversidade e aos 

nossos modos tradicionais de produção que geram qualidade de vida e segurança alimentar; 

  

Queremos nossos Rios Vivos e Livres, por isso exigimos: 

 

A suspensão total e imediata da construção de barragens em nossos rios; 

 

Que sejam acatados os estudos de diversos especialistas que propõem a repotenciação 

das UHEs mais antigas; 

Investimentos imediatos na melhoria da qualidade das linhas de transmissão de 

energia; 
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Que o Plano Decenal de Expansão Energética aumente a percentagem de 

investimentos em pesquisas e implementação de fontes de energias verdadeiramente limpas e 

renováveis. 

  

VIVA A ALIANÇA DOS POVOS DOS RIOS E DAS FLORESTAS! 

   

Itaituba, PA, Pan Amazônia, 27 de agosto de 2010. 

   

Assinam esta Carta: 

  

Aliança Tapajós Vivo; Movimento Xingu Vivo para Sempre; Movimento Rio Madeira Vivo; 

Movimento Teles Pires Vivo; Movimento dos Atingidos por Barragens; Coordenação das 

Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira; Fórum da Amazônia Oriental; Fórum da 

Amazônia Ocidental; Fórum Social Pan-Amazônico; Frente de Defesa da Amazônia; Comitê 

Metropolitano do Movimento Xingu Vivo para Sempre; Prelazia do Xingu; Instituto 

Universidade Popular; FASE-Amazônia; International Rivers; Associação Etno-Ambiental 

Kanindé; Instituto Madeira Vivo; Coordenação da União das Nações e Povos Indígenas de 

Rondônia, noroeste do Mato Grosso e sul do Amazonas; Rede Brasileira de Justiça 

Ambiental; União dos Estudantes de Ensino Superior de Santarém; Movimento em Defesa da 

Vida e Cultura do Rio Arapiuns; Terra de Direitos; Fundo Mundial para a Natureza; Fundo 

DEMA; Instituto Amazônia Solidária e Sustentável; Centro de Apoio Sócio Ambiental; 

Comitê Dorothy; Comissão Pastoral da Terra; Conselho Indigenista Missionário; Conselho 

Indígena Tapajós-Arapiuns; Grupo de Defesa da Amazônia; Federação das Associações dos 

Moradores e organizações Comunitários de Santarém, Federação das Organizações 

Quilombolas de Santarém;União de Entidades Comunitárias de Santarém; Sociedade Paraense 

de Direitos Humanos; Vivalt Internacional Brasil; Comissão Verbita Jupic – Justiça, Paz e 

Integridade da Criação; MMCC – Pará – Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade do 

Pará; Fórum dos Movimentos Sociais da BR 163; MMTACC – Movimento de Mulheres de 

Altamira Campos e Cidade; Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade Regional BR- 

163 – Pará; Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade – Regional Transamazônica 

Xingu; SOCALIFRA; Nova Cartografia Social da Amazônia; Grupo de Trabalho Amazônico 

Regional Transamazônico Xingu;Associação do Povo Indígena Juruna do Xingu – Km 17; 

Associação de Resistência Indígena Arara do Maia; Coordenação das Associações de 
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Remanescentes de Quilombos do estado do Pará – MALUNGU; Sindicato dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais de Santarém; Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns; Movimento 

Juruti em Ação; Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense; Grupo de Mulheres Brasileiras; 

Articulação de Mulheres Brasileiras; Comissão em Defesa do Xingú; Associação dos 

Produtores Rurais da Volta Grande do Xingu; Aliança Francisclareana; Associação indígena 

Kerepo; Fórum dos Movimentos Sociais; Associação Indígena Pusurú; Conselho indígena 

Minduruku do Alto Tapajós; Associação Suíço-Brasileira Batista de Apoio na Amazônia 

(Missão Batista); Associação Indígena Pahyhy’p; 
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ANEXO M – Carta 14 

 
Manifesto Kayabi, Apiaká e Munduruku Contra os Aproveitamentos Hidrelétricos no 

Rio Teles Pires 

 

 Terra indígena Kayabi, 30 de novembro a 01 de dezembro de 2011. 

 

À Presidente da República, Exa. Sra. Dilma Rousseff; Ao Ministro de Minas e Energia 

Edison Lobão; Ao Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo; À Ministra da Casa Civil Gleisi 

Helena Hoffman; À Ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira; À Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República; À Secretaria Geral da Presidência da República; Ao 

Ministro do Planejamento Guido Mantega; Ao Presidente da FUNAI Márcio Meira; À 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE; A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; 

A Agência Nacional de Águas – ANA; Ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN; Ao IBAMA; A SEMA; Ao Ministério Público Federal; Ao Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso; À Companhia Paranaense de Energia – COPEL; À 

Companhia Hidrelétrica Teles Pires/SA. 

MANIFESTO KAYABI, APIAKÁ E MUNDURUKU CONTRA OS 

APROVEITAMENTOS HIDRELÉTRICOS NO RIO TELES PIRES 

Nós povos indígenas Kayabi, Munduruku e Apiaká, nos reunimos na aldeia 

Kururuzinho entre os dias 30 a 01 de Dezembro de 2011. Nestes dias os caciques, lideranças e 

guerreiros discutiram as hidrelétricas de TELES-PIRES, SÃO MANUEL, FOZ DO 

APIACÁS, COLÍDER e CHACORÃO que fazem parte de uma longa lista de barragens que o 

governo quer construir na bacia do Teles Pires/Tapajós e que ameaçam nossos territórios e 

nossas vidas. Nesse encontro, chegamos às seguintes conclusões e encaminhamentos: 

UHE Teles Pires: O estudo do componente indígena desta hidrelétrica, que deveria 

fazer parte do EIA, ainda não está pronto. Mas já sabemos a dimensão dos impactos 

ambientais, sociais e culturais que atingirão nosso povo. Mesmo assim, o IBAMA deu a 

Licença Prévia no final de 2010 e a Licença de Instalação para a hidrelétrica em agosto de 

2011. As cachoeiras de Sete Quedas, que ficariam inundadas pela barragem, são o lugar de 

desova de peixes que são muito importantes para nós, como o pintado, pacu, pirarara e 

matrinchã.  A construção desta hidrelétrica, afogando as cachoeiras de Sete Quedas, poluindo 

as águas e secando o Teles Pires rio abaixo, acabaria com os peixes que são a base da nossa 
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alimentação.  Alem disso, Sete Quedas é um lugar sagrado para nós, onde vive a Mãe dos 

Peixes e outros espíritos de nossos antepassados - um lugar onde não se deve mexer. 

Tudo isso já está sendo destruído com as explosões de dinamite nas cachoeiras de Sete 

Quedas, com o inicio da construção dessa barragem de morte. O IBAMA deu as licenças 

ambientais sem qualquer processo de consulta livre, prévia e informada junto às comunidades 

indígenas, desrespeitando nossos direitos assegurados pelo artigo 231 da Constituição Federal 

e pela Convenção 169 da OIT, além de outros acordos internacionais que o Brasil assinou.  

Agora, o governo nos convida para participar de reuniões sobre o PBA, mas como vamos 

discutir compensações de um projeto cujos impactos sobre nossas comunidades nem foram 

estudados e discutidos, e que foi licenciado ilegalmente? 

 

UHE São Manoel: O governo pretende construir mais essa grande barragem rio Teles 

Pires a apenas 500 metros de distancia do limite da Terra Indígena Kayabi.  Apesar de graves 

falhas e a falta de conclusão dos estudos do componente indígena do EIA, o IBAMA chamou 

as audiências públicas sobre a usina de São Manoel em agosto de 2011, com a intenção de dar 

logo a licença para o projeto ser leiloado em dezembro, seguindo as orientações do Ministério 

de Minas e Energia.  Por não concordar com esse atropelo de nossos direitos e para chamar a 

atenção das autoridades do governo federal, funcionários públicos e consultores da EPE e 

FUNAI foram retidos como reféns na Aldeia Kururuzinho durante uma semana no final de 

outubro. Essas pessoas foram soltas depois da chegada na aldeia de um representante da 

Presidência da República, junto com o Exército e a Polícia Federal, quando foi acordado que 

participaríamos de uma reunião em Brasília com representantes dos Ministérios das Minas e 

Energia, Meio Ambiente e Justiça para discutir sobre a demarcação de nossas terras, que 

esperamos a mais de 20 anos, e a paralisação dos processos de licenciamento das 

hidrelétricas.  

O governo nunca nos passou qualquer ata desta reunião, realizada em  Brasília no dia3 

de novembro. Mas nos últimos dias, recebemos extra-oficialmente a “ajuda memória” do 

governo desta reunião, escrita pela Secretaria Geral da Presidência da República, onde consta 

de forma mentirosa que um dos pontos acordados entre o governo e lideranças indígenas era 

“Apoiar a realização das audiências públicas nas localidades em que serão construídas as 

UHEs de Teles Pires e São Manoel”.  

Logo depois que voltamos de Brasília, ficamos sabendo que o governo derrubou uma 

liminar a favor de uma ação do Ministério Público, que garantia o adiamento e remarcou as 
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audiências públicas para o final de novembro. Quando protestamos sobre isso numa carta às 

autoridades, com data de 11 de novembro, o governo recuou a desmarcou as audiências. Mas, 

ficamos sabendo pelo último relatório do PAC que o governo pretende realizar as audiências 

públicas até o final de janeiro de 2012. Assim, o governo continua nos desrespeitando, 

atropelando nossos direitos. Depois de tanta enrolação e tanta mentira, já perdemos a 

confiança nesse governo. 

 

UHE Foz de Apiacas: Segundo o PAC,  essa outra grande hidrelétrica tem previsão de 

ser construída no rio Apiacás, ao lado da UHE São Manoel, também muito perto dos limites 

da Terra Indígena Kayabi.  O projeto está sendo licenciado pela Secretaria de Meio Ambiente 

(SEMA) de Mato Grosso, sem qualquer transparência junto às populações indígenas. Até o 

momento, sabemos apenas que o RIMA conjunto para as UHEs Foz de Apiacas e São Manoel 

já foi divulgado pela EPE 

.  

UHE COLÍDER: Esta Usina está sendo construída em cima de uma importante aldeia 

de nossos antepassados, chamada Yja’angoou e de um cemitério Kayabi. Este 

empreendimento viola nosso direito à memória, à nossa cultura material, ao Patrimônio 

histórico e arqueológico Kayabi, além de ser crime contra o sentimento religioso e contra o 

respeito aos mortos. 

 

UHE Chacorão: Esse projeto criminoso, previsto para construção no rio Tapajós, perto 

de Jacareacanga, inundaria nada menos que 18,721 hectares da Terra Indígena Munduruku, 

inclusive diversas aldeias indígenas que ficariam debaixo da água!  A Eletronorte já chegou a 

apresentar uma proposta de “desafetação” da TI Munduruku, que é inconstitucional.  Além 

disso, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou uma resolução em maio 

de 2011, publicada no Diário Oficial no dia 25 de julho, que declara a hidrelétrica de 

Chacorão como “projeto de geração de energia elétrica estratégico, de interesse público, 

estruturantes e com prioridade de licitação e implantação”.  Não houve qualquer consulta 

prévia com o povo Munduruku sobre a UHE Chacorão, muito menos estudos de viabilidade 

econômica e impacto ambiental.  É mais um exemplo grave do descaso do Governo Federal 

com os direitos dos povos indígenas do Brasil.  

Assim, concluímos que governo federal quer construir, o mais rápido possível e 

qualquer jeito, uma grande quantidade de hidrelétricas nos rios Teles Pires, Apiacás e 
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Tapajós, atropelando a Constituição, as leis e acordos internacionais sobre os direitos 

indígenas. Dessa forma, o governo quer acabar com nossos rios, que são a fonte de nossa 

vida.  Quer acabar com nossos peixes, que alimentam nossas crianças.  Quer apagar a nossa 

memória e desrespeitar nossos antepassados e lugares sagrados. 

  

Como vamos abrir mão de nossos direitos, de nossos lugares sagrados, como a 

Cachoeira das Sete Quedas, o Morro do Jabuti e o Morro do Macaco?  O que diria o homem 

branco se nos construíssemos nossas aldeias em cima de suas propriedades, de sus santuários 

e cemitérios? 

  

Como podemos ver em lugares como o rio Madeira e Belo Monte, a febre de 

construção de hidrelétricas na Amazônia está trazendo prejuízos também para a população 

não-indígena, como o aumento da grilagem, de conflitos pela terra, das doenças, da 

criminalidade e da prostituição infantil nas áreas urbanas. 

  

Se destruímos nossos rios, como vai ficar a vida de nossos filhos e nossos netos, e das 

gerações futuras? Que desenvolvimento é esse que destrói as nossas riquezas naturais, explora 

o nosso povo e alimenta a ilusão de um modelo de crescimento econômico que vai acabar 

gerando mais pobreza e desigualdade social? 

  

O homem branco chegou um dia desses no Mato Grosso e acha que seu dinheiro pode 

pagar o que para nós é de valor inestimável. Tenta com isso apagar a nossa ocupação neste 

território que é muito antiga e pode ser comprovada pelo que vocês chamam de arqueologia, 

principalmente no Estado de Mato Grosso, onde temos conhecimento de vestígios de até 23 

mil anos.  Mas a nossa arqueologia não é morta como a de vocês, nossa arqueologia é viva. Se 

o branco tem título de propriedade, os nossos territórios são mais antigos e se comprovam nos 

vestígios de nossos antepassados encontrados em todo o país. Mesmo assim o governo insiste 

em nos tratar como extraterrestres que surgiram aqui do nada, roubar nossos direitos e destruir 

os patrimônios que fazem parte de nossa vida e história. Não surgimos do nada!  Sempre 

estivemos aqui, inclusive escondidos nas matas para fugir do genocídio que enfrentamos. 

  

A Constituição Federal de 1988, que veio para garantir os direitos dos povos indígenas 

brasileiros, não está sendo respeitada. Será que criamos as leis para serem jogadas no lixo?  
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Os povos indígenas merecem ser respeitados da mesma forma que os não-indígenas, Somos 

todos seremos humanos e nossas culturas fazem parte da riqueza que é a identidade coletiva 

do Brasil. 

  

Repetimos: nós povos indígenas Kayabi, Munduruku e Apiaká não aceitamos que o 

governo continue desrespeitando nossos direitos com a construção goela-abaixo de 

hidrelétricas com impactos desastrosos para nossos territórios e nossas vidas. Sendo assim, 

informamos que:  

  

•     Não trocamos as riquezas naturais de nossos rios e os espíritos de nossos 

antepassados por promessas de demarcação de nossas terras - que já é o nosso direito -  nem 

por espelhinhos e bugigangas.  

  

•     O dinheiro do homem branco não pode pagar pela devastação e até ETNOCÍDIO 

que está por acontecer. 

  

•     A partir de hoje, não vamos mais participar de reuniões do governo que servem 

para legitimar hidrelétricas ilegais; 

  

•     Não aceitamos a presença de empreendedores e EPE em nossos territórios. 

  

Ao mesmo tempo, exigimos: 

  

1.  Demarcação, desintrusão e proteção efetiva da Terra Indígena Kayabi, em regime 

de urgência, assegurando o direito fundamental ao território e o próprio ESTADO DE 

DIREITO.  Devem ser respeitados nossos lugares sagrados, nossa memória e patrimônio 

cultural, inclusive fora da área prevista para demarcação da TI. Além disso, devem ser 

tomadas medidas especiais e urgentes de proteção da vida e dos territórios de grupos 

indígenas em isolamento voluntário.  Essas medidas urgentes devem ser tomadas antes de 

discutir quaisquer novos projetos de infra-estrutura na região. 
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2.  Realização de estudos rigorosos sobre impactos específicos e cumulativos das 

hidrelétricas e hidrovias planejadas na bacia do Tapajós, com atenção especial para as 

populações indígenas e suas territorialidades. 

  

3.  Garantia dos povos indígenas ao direito a consulta e consentimento livre, prévio e 

informado sobre qualquer grande projeto de infra-estrutura na região (hidrelétricas, hidrovias, 

rodovias, etc.) conforme a Constituição Brasileira, a Convenção 169 da OIT e a Declaração da 

ONU sobre Direitos das Populações Indígenas (UNDRIP). Exigimos ainda a regulamentação 

do Direito ao Consentimento Livre, Prévio e Informado, conforme as recomendações da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e não conforme vem se tornando a prática do 

Governo brasileiro, que vem até nossas aldeias para nos impor empreendimentos e diz que 

este ato de pura VIOLÊNCIA é ato de CONSULTA. 

  

4.  Cancelamento definitivo das hidrelétricas Teles Pires, São Manoel, Foz de Apiacás 

e Chacorão, considerando as graves violações da legislação brasileira e normas internacionais 

sobre direitos humanos e o meio ambiente, assim como outras evidências de sua inviabilidade 

social, ambiental e econômica. 

  

5.  Abrir um diálogo nacional entre o governo, sociedade civil e setor privado sobre a 

política energética no Brasil, baseado em princípios de justiça ambiental, respeito à 

diversidade cultural, eficiência econômica e participação democrática. 
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ANEXO N - Carta 15 

 
 

Carta Final do Abril Indígena Regional (Rondônia e Noroeste do Mato Grosso) 2013 
 

Nós, povos indígenas Karitiana, Gavião, Arara, Zoró, Oro Mon, Oro Waram, Canoé, 

Mamaindê, Aikanã, Latundê, Sabanê, Puruborá, Sakirabiat, Wajuru, Cassupá, Guarassungwê 

e Kwazá, oriundos de Rondônia e do noroeste do Mato Grosso, reunidos no “Abril Indígena” 

Regional, de 8 a 11 de abril de 2013, com o tema “O grito dos povos indígenas pela garantia 

dos direitos constitucionais”, na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintero), 

em Porto Velho, discutindo, avaliando e refletindo sobre os problemas que nos atingem, 

expomos nossas angústias, preocupações e violências ainda vivenciadas diariamente por 

nossas comunidades e territórios tradicionais, no que se refere: 

Saúde 

01- Constatamos, mais uma vez, que a falta de um atendimento diferenciado tem 

provocado a morte de muitas crianças, gestantes e idosos, que são os mais vulneráveis e as 

vítimas deste atendimento. 

02- Muitos pacientes do interior são transferidos para Porto Velho para atendimento 

mais especializado, mas são impedidos de trazerem acompanhantes. O caso fica mais 

dramático quando isso ocorre com mulheres que não sabem falar o português. Elas ficam 

desesperadas e se sentem abandonadas. 

03- Continua a demora do atendimento nos hospitais. Isso tem provocado o óbito de 

muitos parentes. 

04- Pacientes que necessitam de tratamento especializado, dentro e fora do estado, 

estão morrendo à míngua porque seus encaminhamentos não são priorizados. 

05- As estruturas das Casas de Saúde Indígena (Casai) são precárias. Faltam equipe 

médica, medicamentos, equipamentos e formação específica dos profissionais envolvidos. 

Também faltam medicamentos básicos nos postos de saúde das aldeias. Algumas aldeias 

ficam muito distantes e são de difícil acesso. Por isso, não é possível, pelo menos nesses 

casos, exigir receita médica para o fornecimento de medicamentos para uma simples dor de 

cabeça ou diarréia. 

06- Que o estado de Rondônia contemple, em seu orçamento, recursos para o 

atendimento à saúde indígena; que a SESAI firme convênio com o estado para o atendimento 

especializado e de alta complexidade a pacientes indígenas. 
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07- O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) de Porto Velho terceirizou os 

serviços de transporte. Com isso, alega aos pacientes indígenas que o transporte não é mais de 

sua responsabilidade e que qualquer reclamação deve ser feita à empresa contratada. 

A atual empresa responsável por esse serviço tem estabelecido regras para o transporte 

de pacientes incompatíveis com as demandas indígenas e com a realidade amazônica. 

Citamos, por exemplo, que os motoristas encerram seu horário de trabalho às 17 horas. 

Depois disso não buscam mais pacientes nas aldeias. Não existe motorista de plantão à noite, 

nem no fim de semana. Nos finais de semana e feriados, muitas vezes, os bombeiros são 

acionados para fazerem esse transporte, inclusive no trajeto Casai-hospital. Os motoristas são 

impedidos de transportar outros pacientes no trajeto aldeia-Casai que não sejam aqueles 

determinados pela direção da Casai. Também são impedidos de atravessar pontes, bueiros e 

lugares de difícil acesso que ponham em risco o veículo da empresa, preferindo pôr em risco a 

vida do paciente indígena. Exigimos a imediata rescisão desse contrato com esta empresa e 

entendemos que o DSEI é sim o responsável pelo transporte de pacientes indígenas. 

08- Manifestamos nossa preocupação com relação à nossa participação na 5ª 

Conferência de Saúde Indígena, por não estarmos sendo informados sobre a sua condução, 

nem mesmo em nível local e estadual. 

Educação 

01. Exigimos a imediata implementação da Lei 578/10 que criou o cargo de magistério 

público indígena e quadro administrativo, notadamente no que se refere ao concurso público 

para esses cargos e às nomeações previstas nos artigos 41 e 42 desta Lei. 

02- Queremos a participação efetiva de representantes indígenas na comissão de 

elaboração do referido concurso público, sob pena dele não atender todas as especificidades 

das diferentes realidades indígenas. 

03- Que haja participação ativa dos povos indígenas na política de educação escolar 

indígena, na gestão das ações e no controle social. 

04. Criação e instalação do Conselho de Educação Escolar Indígena de Rondônia, com 

participação indígena desde à concepção desse Conselho. 

05. Criação de uma Gerência de Educação Escolar Indígena para garantir, de fato e de 

direito, uma educação escolar específica e diferenciada, segundo os princípios aprovados pelo 

MEC. 

06. Regularização das Escolas Indígenas, considerando suas especificidades. 
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07. Implantação do Projeto do Sexto ao Nono ano e Ensino Médio em todas as Escolas 

Indígenas. 

08. Agilidade na construção de escolas indígenas adaptadas à realidade local, com 

estrutura física que garanta seu bom funcionamento. 

09. Garantir o atendimento pedagógico nas Escolas Indígenas. 

10- Retomada imediata do curso AÇAI II, sob pena de inviabilizar a formação dos 

professores no curso de magistério indígena. 

11- Que a Universidade de Rondônia (Unir) assegure o cumprimento da Lei 12.711/12 

referente ao ingresso de estudantes indígenas na educação superior pública de Rondônia. 

Terra 

1- Reconhecimento do povo indígena Guarassungwê, da região de Pimenteiras (RO). 

2- Revisão dos limites da TI Zoró para incorporar suas terras tradicionais, que ficaram 

fora dos atuais limites. 

3- Revisão dos limites da TI Igarapé Lourdes para incorporar as terras tradicionais do 

Gavião e do Arara, que ficaram fora dos atuais limites; 

04- Conclusão imediata do GT de revisão dos limites da TI Karitiana 

05- Continuação do GT de revisão dos limites da TI Kaxarari. 

06- Demarcação das TIs: Cassupá, Salamãi e Aikanã (Chupinguaia), Kwazá (Parecis), 

Djeoromitxi, na região de Figueiras, Aruá, Makurap, Tupari, Kampé, Arikapu, Canoé e 

Djahoi, todos no município de Alta Floresta, Pirineu de Souza (Casa de Rondon – Vilhena) e 

Comodoro- MT). Imediata demarcação das TIs Puruborá (município de Seringueiras), 

Migueleno (município de São Francisco), Wajuru (Porto Rolim, Alta Floresta), Cujubim 

(Costa Marques e Guajará Mirim) Mamaindê, Tawandê e Idalamarê (Comodoro MT). 

07- Imediata interdição e demarcação das terras dos povos indígenas livres (sem 

contato voluntário). 

08- Revisão de limites da TI Vale do Guaporé, município de Comodoro (MT), para 

incorporar a região da Lagoa dos Brincos, onde está localizada a Fazenda Maringá, mas que é 

área tradicional do povo Mamaindê. 

09- Retirada dos invasores e conclusão da regularização da TI Rio Negro Ocaia. 

10- Conclusão das revisões de limites das TIs Pacaas Novos, Igarapé Lage e Ribeirão. 

Grandes Projetos do PAC 

01. Todos os grandes empreendimentos em execução e os previstos para esta região 

atingem de uma ou outra forma nossos territórios indígenas. Esse modelo de desenvolvimento 
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adotado pelo atual governo não respeita as populações tradicionais e o meio ambiente. 

Estamos vendo nossas terras ou o seu entorno sendo invadidos por PCHs, hidrelétricas, 

estradas. Nossos direitos constitucionais não estão sendo respeitados, em nome de um suposto 

progresso que só beneficia grandes grupos econômicos, que atentam contra a nossa 

integridade física e cultural e afetam nossa dignidade humana. 

Citamos como exemplo de violência que nossos povos e territórios estão sofrendo: 

1- As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), construídas ao longo da bacia do Rio 

Branco, vem há décadas afetando 10 povos indígenas que vivem na TI Rio Branco, no 

município de Alta Floresta do Oeste. A PCH Cascata, no Rio Pimenta Bueno, atinge a TI 

Tubarão Latundê, em Chupinguaia, construída em cima de três cemitérios antigos e afeta o 

território tradicional dos Aikanã, Cassupá, Salamãi, Massacá e Kwazá. 

02- As hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio atingem os povos Karitiana, Uru-Eu 

Wau Wau, Kassupá, Karipuna, Kaxarari e os povos da região de Guajará-Mirim e Nova 

Mamoré. Repudiamos que toda pactuação para a reparação ou compensação de danos 

causados por essas obras estejam sendo feitas diretamente com a Funai, sem a participação 

dos povos indígenas afetados. 

03-Nessa região há presença de indígenas isolados, reconhecidos pela Funai, que 

podem estar sendo exterminados. Responsabilizamos a Funai, a União, os governos federal e 

estadual e as empresas responsáveis por esses empreendimentos por um eventual genocídio 

desses povos isolados. Nenhuma medida de mitigação ou compensação diminui os prejuízos 

que já temos e que ainda teremos com esses empreendimentos. 

04- Nosso repúdio contra a possível construção da Hidrelétrica de Tabajara, no Rio 

Machado, que atingirá os povos Tenharin e Diahoi, povos isolados daquela região, Arara e 

Gavião da TI Igarapé Lourdes, além de outras populações tradicionais e Unidades de 

Conservação. Já fomos contra a construção dessa hidrelétrica no passado e continuaremos não 

permitindo mais essa violência contra nossos direitos. 

05- De igual forma, nosso repúdio à possível construção da Hidrelétrica Ribeirão, em 

Guajará- Mirim. Os povos indígenas daquela região já estão sendo afetados pela Hidrelétrica 

de Jirau. Agora o governo planeja mais uma hidrelétrica que alagará boa parte das Terras 

Indígenas daquela região. 

06- Sabemos que estradas estão sendo projetadas, a exemplo da BR 080 e BR 421, 

para o escoamento da produção dos grandes agropecuaristas. Não admitiremos que essas 

estradas passem nas Terras Indígenas ou no seu entorno, legalmente protegidos, para 
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beneficiar esses grandes fazendeiros, em detrimento de nossos direitos constitucionalmente 

garantidos. 

07- Não permitiremos que outras grandes obras, como as hidrovias e a ferrovia 

transcontinental, afetem, de uma ou outra forma, nossos territórios. Estamos cansados de ver 

nossos territórios e seus entornos serem invadidos por esses empreendimentos que só nos 

causam prejuízos de toda natureza. 

Projetos Legislativos no Congresso Nacional 

Como se não bastassem todos esses empreendimentos em execução ou projetados para 

essa região, que afetam nossos territórios, o Congresso Nacional, através de sua bancada 

ruralista e evangélica, tem proposto uma série de Propostas de Emenda Constitucional (PEC) 

e Projetos de Lei ( PL) que rasgam nossos direitos garantidos na Constituição Federal de 

1988, que nos desrespeitam como seres humanos, que ferem nossos territórios sagrados e que 

afrontam a nossa dignidade humana. 

Citamos alguns desses projetos: 

PEC/215/2000 transfere para o Congresso Nacional a competência para demarcar 

Terras Indígenas; e as que ainda não tiveram seu processo demarcatório concluído também 

devem passar pela aprovação do Congresso Nacional. Sabemos que se essa competência for 

transferida do Executivo para o Legislativo dificilmente teremos novas Terras Indígenas 

demarcadas. 

PEC 237/13 permite a posse de Terras Indígenas por produtores rurais, através de 

concessão da União. Mais uma vez o agronegócio quer, de toda forma, diminuir nossos 

direitos e tomar posse de nossas terras, desta vez de forma legalizada. 

PL 1610/96 regulamenta a mineração em Terras Indígenas. Nós, povos indígenas, só 

aceitamos discutir essa regulamentação dentro do PL Estatuto dos Povos Indígenas, conforme 

proposta pela Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI). 

Portaria 303/12, da Advocacia Geral da União, interpreta de forma abrangente, errônea 

e arbitrária as condicionantes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no 

julgamento do caso Raposa Serra do Sol, estendendo a aplicação dessas condicionantes a 

todas as Terras Indígenas. 

Repudiamos a edição do Decreto 7957/13, por usar a Força Nacional para reprimir, 

massacrar e forçar as pesquisas em Terras Indígenas. 

Existem ainda outras afrontas, como a PEC 38/99, a Portaria MJ 2498/11, a Portaria 

Interministerial 419/11, entre outras, que reduzem nossos direitos. 
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Diante de todo o exposto, renovamos nossa indignação e nossos protestos e exigimos 

respeito aos nossos direitos tão duramente conquistados na Constituição Federal de 1988 e na 

Convenção 169 da OIT e, hoje, ameaçados por aqueles que só sabem explorar as riquezas e os 

povos do nosso país. 

 

Porto Velho, 11 de abril  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 
 

 

 

 
 

ANEXO O – Carta 16 
 
 
Carta dos Povos Indígenas de Tocantins, Pará e Amapá 

Novembro 26, 2012 

 

        Nós povos indígenas Apinajé,  Krahô,  Kayapó, Xerente, Carajá  Xambioá, Awá 

Canoeiro,  Guajajara, Aikewara (Suruí), Atikum, Tembé, Munduruku, Juruna, Galibi 

Maworno, Karipuna, reunidos  no 1º Encontro Macro – Regional dos Povos Indígenas dos 

estados do Tocantins, Pará e Amapá, que aconteceu nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2012, 

na aldeia Patizal terra indígena Apinajé, município de Tocantinópolis, estado do Tocantins, 

vimos a público manifestar nossas preocupações e apreensões com a atual conjuntura política 

do País, e as violências e perversidades que ora estão sendo pensadas e praticadas pelos 

diversos grupos políticos e econômicos contra nossos povos. 

       Em nossas lutas pelas demarcações de nossas terras, que foram roubadas. Pela 

melhoria do atendimento à saúde. E por uma educação diferenciada e de qualidade, às vezes 

não somos bem recebidos e tratados com respeito nos órgãos públicos. O que estamos 

percebendo é a clara intensão desses grupos sistematizados e organizados dentro das 

instituições públicas, e nos três poderes da República, de levarem a diante essa campanha de 

ódio e discriminação, contra nossos povos, historicamente vitimados por violências e 

massacres, que infelizmente continuam ocorrendo. 

      É assustador as avalanches de medidas e propostas que ora estão sendo discutidas 

e emitidas pelos poderes legislativo e executivo com objetivo de tirar e restringir nossos 

direitos que foram conquistados e estão garantidos na Constituição Federal de 1988, exemplos 

são as PECs 038 que tramita no Senado Federal e 215 que tramita na Câmara dos Deputados. 

Outra medida inaceitável é a portaria 303, da Advocacia Geral da União-AGU, que foi 

emitida no dia 16 de julho de 2012, que propõem entre outros absurdos mudar as leis e alterar 

a própria Constituição Federal, com a finalidade de prejudicar as comunidades indígenas em 

favor dos interesses dos latifundiários, mineradoras, madeireiros e outros invasores (e) 

interessados em nossas terras. 

     Repudiamos essa política irresponsável e equivocada de construções de grandes 

hidrelétricas que estão em andamento e destruindo especialmente os rios da Amazônia, fatos 

que tem expulsado populações indígenas e ribeirinhas de suas terras e prejudicado o meio 
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ambiente, como um todo. Dessa forma manifestamos nossas contrariedades e repúdio contra a 

ELETRONORTE e o Consorcio Norte Energia, que é responsável pela construção da UHE de 

Belo Monte no rio Xingu, no município de Altamira. Queremos deixar bem claro, que somos 

contra os projetos de construção das UHE de Santa Isabel no rio Araguaia, localizada no 

município de São Geraldo do Araguaia, que ameaça as terras indígenas Sororó do povo 

Aikewara, Apinajé do povo Apinajé e Las Casas do povo Kaiapó e os projetos UHEs de 

Marabá e Serra Quebrada no rio Tocantins, que ameaçam diretamente a área Apinajé, 

localizada nos municípios de Tocantinópolis, Maurilandia, São Bento do Tocantins e 

Cachoeirinha no norte do Tocantins e Krikatí, no estado do Maranhão, e os projetos dos 

UHEs de São Luís, Jamanxim e Jatobá no município de Itaítuba e UHE de Jacurão no 

município de Jacareacanga, estado do Pará. 

     É incompreensível a teimosia do governo em construir a UHE de Belo Monte, obra 

polêmica que está sendo construída com  financiamento do BNDES-Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social; o que significa que o dinheiro público está sendo 

usado para destruir o meio ambiente e prejudicar as populações indígenas e ribeirinhos da 

região do Médio Xingú. Avisamos e alertamos os governos e empreendedores, que não 

aceitamos a entrada de pessoas ou empresas em nossas terras, com objetivo de fazer estudos 

ou pesquisas, dando viabilidade a essas obras. E que não concordamos com a construção de 

barragens que prejudicam direta e indiretamente nossos territórios. E sugerimos que os 

governos e empresas do setor elétrico busquem novas alternativas de geração de energia. 

      Denunciamos o avanço acelerado e sem controle das monoculturas de eucaliptos, 

cana de açúcar e soja, que estão ocorrendo sem nenhuma fiscalização nas proximidades e 

entorno das terras indígenas Krahô, Xerente e Apinajé, no estado do Tocantins. Essas 

atividades estão poluindo o meio ambiente, envenenando os rios e prejudicando a saúde nas 

aldeias. Exigimos que os órgãos públicos MPF-TO e PA, FUNAI, NATURATINS e SEMA-

PA adotem medidas cabíveis para frear essas atividades que são extremamente poluidoras e 

estão degradando o meio ambiente ao redor das áreas indígenas. 

      Enquanto o PAC acelera com seus projetos contra nossas populações, a saúde 

indígena continua lenta, precária e sucateada. Depois de quase dois anos de transição da 

FUNASA para SESAI, o Governo Federal ainda não conseguiu melhorar o atendimento nas 

aldeias, as lideranças reclamam da falta de estruturas e recursos humanos. As comunidades 

sofrem com a falta de remédios, médicos, dentistas, transportes e comunicações. 
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      Informamos que somos contra as atividades de mineração dentro e nas 

proximidades de nossos territórios. E denunciamos a DOW CORNING que atua próximo a 

Terra Indígena Sororó, do povo Aikewara, no município de São Geraldo do Araguaia, e a 

empresa MAX BRITA INDÚSTRIA, próximo à terra indígena Guajajara, no município de 

Itupiranga no Estado do Pará. 

     Manifestamos nossa solidariedade e apoio, aos povos Guarani, do estado do Mato 

Grosso do Sul e Awá-Canoeiro no estado de Tocantins, que sofrem numa luta que parece não 

ter fim, em busca de suas terras roubadas e alienadas pelos fazendeiros, plantadores de cana, 

eucaliptos e soja. A situação do povo Guarani é de extrema gravidade, por que estão sendo 

sumariamente massacrados e mortos pelo agronegócio, que promove o terror e espalha a 

violência contra esse povo. Oprimidos e sem terra, os Guarani sobrevivem em acampamentos 

nas margens das rodovias e frequentemente são vitimas das ações da polícia, jagunços e 

pistoleiros, que a mando dos latifundiários, políticos e alguns juízes; sequestram, expulsam, 

despejam e matam o povo Guarani. 

    Pedimos respeitosamente aos senhores ministros do STF-Supremo Tribunal Federal, 

especial atenção no julgamento dos Embargos de Declaração da Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol, Petição 3.388/RR. Informamos que estamos atentos e acompanhando, para que a CF-

Constituição Federal do Brasil seja cumprida e respeitada e nossos direitos não sejam ainda 

mais violados. 

 

Aldeia Patizal, Terra Indígena Apinajé, 30 de outubro de 2012. 

 

As lideranças e representantes dos povos indígenas de Tocantins, Pará e Amapá:  

Apinajé 
 Krahô 
 Xerent 
Carajá 
Xambioá 
Awá-Canoeiro 
Guarani 
Aikewara (Suruí) 
Kaiapó 
Munduruku 
Tembé  
Juruna 
Galibi Maworno Karipuna 
Atikum  
Guajajara 
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ANEXO P – Carta 16 
 

Povo Ka’apor, do Maranhão, se Solidariza à Luta do Povo Munduruku e Outros Povos 

Indígenas, Contra Belo Monte 

Maio 30, 2013 ·  

 

Nós, povo Ka’apor da Terra Indígena Alto Turiaçu, do Maranhão também estamos na 

luta com vocês. Pois, assim como vocês que estão ameaçados, agredidos, estamos nós aqui 

com os madeireiros no interior de nosso território. 

A gente vem sofrendo a décadas na nossa região desde o tempo que a gente foi 

expulsa de nossas terras ai no Pará. 

A gente foi forçado por pessoas da região e pessoas do governo a ir para outras áreas 

onde já tinha madeireiro derrubando florestas. 

A cobiça pela madeira vem destruindo nosso território. 

Assim como vocês, a gente vem sendo violentado em nosso território por madeireiros, 

fazendeiros e caçadores, posseiros. 

O governo do Maranhão e o governo federal não garantem a proteção e vigilância de 

nosso território. Não respeitam nossa forma de pensar e viver. 

Queremos apenas nossa floresta em pé para continuar dando comida para nossas 

famílias. Mas esse direito nosso vem sendo ameaçado nesse momento que assistimos 

caminhões de madeira sair de nossa mata, e o governo e a polícia não fazer nada. 

Assim como vocês, lideranças de nosso povo, que é contra essas agressões ao nosso 

território, que defendem nossa mata, nosso povo, o futuro de nossos filhos, vêm sendo 

perseguida, vigiada no interior de nossas aldeias e nas cidades da região. 

Já estivemos com nossos parentes daí defendendo o Rio Xingu e as comunidades que 

dependem dele para viver. 

Nossa luta é aqui e ai com vocês. Não vamos deixar que a ganância destrua nossas 

riquezas naturais que é nossa vida e a vida de nossos filhos. 
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ANEXO Q – Carta 17 
 
 
Carta dos povos Indígenas e Quilombolas do Maranhão 

sábado, 23 de novembro de 2013 

 

Nós, Quilombolas e Indígenas do Maranhão, reunidos nos dias 12,13 e 14 de 

novembro de 2013 no I Encontro de Indígenas e Quilombolas do Maranhão, no Centro 

Diocesano de Mangabeira, município de Santa Helena Diocese de Pinheiro – Maranhão, 

compartilhamos nossa alegria de viver, denunciamos as injustiças e anunciamos um novo 

tempo de luta e resistência. 

Nós, Quilombolas e Indígenas do Maranhão, reunidos nos dias 12,13 e 14 de 

novembro de 2013 no I Encontro de Indígenas e Quilombolas do Maranhão, no Centro 

Diocesano de Mangabeira, município de Santa Helena Diocese de Pinheiro – Maranhão, 

compartilhamos nossa alegria de viver, denunciamos as injustiças e anunciamos um novo 

tempo de luta e resistência. 

Indígenas dos povos Krikati, Pykobjê – Gavião, Krenyê, Tenentehar/Guajajara, 

Krepumkatejê, Movimento Quilombola do Maranhão (Moquibom) e comunidades 

quilombolas do Tocantins, Amapá, Rondônia, Pará, Mato Grosso e Minas Gerais, Conselho 

Indigenista Missionário – CIMI, Comissão Pastoral da Terra – CPT, Universidade Federal do 

Maranhão – UFMA, Justiça nos Trilhos, Cáritas, CSP-Conlutas, entre outra entidades de 

apoio à luta dos povos indígenas e quilombolas, refletimos, cantamos, dançamos e decidimos 

que o momento é de união de forças para denunciar as constantes violações aos nossos 

direitos, as constantes perseguições às nossas lideranças, a persistência do racismo e da 

discriminação ao nosso jeito de viver, de sentir, de pensar, de se expressar. 

Com nossa cantoria e o toque do tambor, no gingado da nossa dança reafirmamos 

nossa identidade quilombola. Com nossos maracás e nosso pés batendo forte no chão 

anunciamos que somos povos indígenas desta terra e é nosso esse chão. Trocamos 

experiências de resistência; compartilhamos nossa dor pela constante discriminação que 

sofremos pela sociedade, pela violência e criminalização de nossos movimentos e 

prosseguimento do genocídio de nossos povos. 

Conhecemos a forma de viver e de celebrar de cada povo; cantamos em nossa língua 

própria a história de nosso antepassados e por eles e por nossos filhos e netos que virão 
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reafirmamos nossas identidades. O tambor e o maracá soaram em conjunto o anúncio de 

novos tempos de resistência e certamente o fogo aceso será sinal de celebração de novas 

conquistas. 

Nós, lideranças indígenas e quilombolas denunciamos as constantes invasões de 

madeireiros e os ataques de ruralistas, mineradoras, de forças armadas e do agronegócio que 

querem tomar e mercantilizar nossos territórios. Repudiamos a constante tentativa de 

cooptação de lideranças de nossos movimentos através de politicas compensatórias ilusórias e 

da sedução do dinheiro e do poder que dividem e trazem conflitos enfraquecendo a 

resistência. 

Denunciamos a tentativa de aprovação de leis que ameaçam retirar direitos 

historicamente conquistados. Mostra-se vil a união do governo e dos deputados com o aval do 

judiciário em prol de uma proposta de crescimento econômico à custa do sangue dos nossos 

povos, da vida dos nossos rios e das nossas matas. 

A participação e compromisso da juventude de nossos povos neste encontro anuncia 

que a resistência se renova à luz da sabedoria de nossos ancestrais e da experiência de nossos 

guerreiros e guerreiras apontando para um tempo de luta e de conquistas que será celebrado 

sobre o chão dos nossos territórios, sob a sombra de nossas árvores, ao som dos nossos 

maracás e tambores, cantando nas diversas línguas a chegada de uma nova era. 

 

Santa Helena-Maranhão, 14 de novembro de 2013 


