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CONTINUA O CLIMA DE VIOLÊNCIA CONTRA A COMUNIDADE PATAXÓ 
HÃHÃHÃI 

Na terça feira, dia 7 de dezembro, por volta das 22 horas, nas imediações da 
saída de Pau Brasil, o ônibus escolar que transportava estudantes indígenas 
Pataxó Hãhãhãi para a aldeia São Lucas, foi atacado a pedradas. Minutos antes, a 
viatura da Polícia Militar (PM) que fazia a escolta, havia retornado à cidade. Esta 
viatura tem a missão de acompanhar o ônibus todos os dias até a área, mas na 
última terça feira só chegou até a ponte que dá acesso à aldeia. 

Segundo informações dos estudantes, assim que a PM deixou de acompanhá-los, 
os ocupantes do ônibus foram emboscados por cerca de 50 pessoas que se 
escondiam na mata, à beira da estrada. O ataque teve a clara intenção de atingir o 
motorista e fazer com que o ônibus caísse na ribanceira próxima ao rio. O 
motorista conseguiu evitar o acidente, mas o ônibus foi totalmente destruído e 
quatro estudantes indígenas (dois adultos e duas crianças) saíram bastante 
feridos. Este incidente serviu para aumentar mais ainda o clima de apreensão que 
vive a comunidade Pataxó Hãhãhãi. Na semana passada, a Kombi que 
transportava estes mesmos alunos foi incendiada em pleno centro de Pau Brasil. 

Para o CIMI todos estes fatos são planejados e a impunidade dos responsáveis 
aumenta a ira de alguns fazendeiros que, a todo custo, tentam criar um clima de 
guerra e pressão psicológica contra a comunidade Pataxó Hãhãhãi. Evitam, desta 
forma, que qualquer tentativa de solução dos problemas seja efetuada pelas vias 
legais. Desde o princípio das negociações ficou muito clara a participação de um 
certo grupo de fazendeiros que não aceita que os índios possam ocupar o seu 
território tradicional. Tentam de qualquer formam inviabilizar os acordos e 
pressionam os fazendeiros que querem deixar a terra de forma pacífica, sem 
disputas sangrentas ou judiciais. 

A prova de que as coisas podem e devem ser resolvidas dentro da legalidade, é a 
posição e a atitude tomada pelo fazendeiro Alberto Pereira, da fazenda Milagrosa 
que, desde o início, estabeleceu condições de diálogo. Reconheceu o direito dos 
índios e reivindicou os seus. Dentro desta lógica das relações estabelecidas, está 
conseguindo caminhar sem nenhum incidente, sem nenhuma provocação. 
Esperamos que este exemplo seja seguido por todos aqueles que se dizem 
preocupados com a situação na região. 

Vale lembrar que em todos estes anos de luta pela reconquista da terra, os Pataxó 
Hãhãhãi, não foram os promotores da violência mas, pelo contrário, sempre foram 
as vítimas desta violência sem punição, que gerou na região este clima de 
impunidade, de arrogância e prepotência. A prática de incendiar carros, incitar a 
violência da população, provocar uma onda de boatos junto à opinião pública 
contra os direitos constitucionais da comunidade Pataxó, foram as mesmas 
usadas em 1997, logo depois que os índios ocuparam as cinco fazendas 
incrustadas dentro do território. É urgente e necessário que o Ministério da Justiça 
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tome posição na defesa da integridade física do povo Pataxó Hãhãhãi. Os últimos 
acontecimentos e a total omissão do Governo Federal diante destes fatos facilitam 
que atitudes como estas possam acontecer. Aqueles que praticam estas 
violências tentam transparecer que são detentores de um salvo-conduto 
concedido pelo Governo do Estado ou pelo Governo Federal. Só isto explicaria 
tamanha barbárie, sem que as devidas providências sejam tomadas. 

Em pleno palco das ditas "comemorações" dos 500 anos, quando a todo momento 
o Estado Brasileiro divulga e alardeia reconhecer os direitos indígenas, o que 
acontece à comunidade Pataxó Hãhãhãi demostra como o Governo do presidente 
Fernando Henrique Cardoso deseja esta comemoração: com a mesma prática dos 
invasores. Subalugando, menosprezando e destruindo aqueles que ainda teimam 
em resistir. 
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