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Terras Indígenas
Instituto Socioambiental - 30/06/2011
Nº Mapa

Terra Indígena

Povo

4

Batovi

Waujá

População (nº, fonte, ano)

s/l

Ikpeng

Ikpeng

3

Pequizal do
Naruvôtu

Naruvotu

s/l

Rio Arraias

Kaiabi
Yudjá

2

Wawi

Kisêdjê
Tapayuna

375/Unifesp: 2010

Homologada. Registrada no CRI e SPU.
Decreto s/n de 08/09/1998 publicado em 09/09/1998. Reg. CRI no município
de Querência, comarca de Canarana (150.329 ha) Matr. 6.447 Liv. 2-RG fl. 1/v
e 2/v em 09/12/98. Reg. SPU Certidão n° 22 em 22/03/99.

1

Xingu (Parque
Indígena)

Aweti
Kaiabi
Nahukuá
Yudjá
Kalapalo
Kamaiurá
Mehinako
Matipu
Naruvotu
Kuikuro
Kisêdjê
Trumai
Ikpeng
Waujá
Yawalapiti
Tapayuna

4.812/Ipeax-Unifesp: 2011

Homologada. Registrada no CRI e SPU.
Decreto s/n de 25/01/1991 publicado em 26/01/1991. Reg. CRI no município
de Juína, Matr. 31.351 Liv. 2-DH fl. 160V em 05/11/87. Reg. CRI no município
de Canarana, Matr. 3.293 Liv. 2-B fl. 1 em 22/07/87. Reg. CRI no município
de Sinop, Matr. 3.864 Liv. 2 fl. 1 em 27/07/87. Reg. CRI no município de São
Félix do Araguaia, Matr. 7.401 Liv. 2 fl. 1 em 21/09/87. Reg. CRI no município
de Luciara, Matr. 7.402 Liv. 2 fl. 1 em 21/09/87. Reg. CRI no município de
Paranatinga, Matr. 31.350 Liv. 2-DH fl. 159V em 05/11/87. Reg. SPU MT
Certidão s/n em 18/05/87.

17/Barcelos Neto: 2011

69/GT Funai: 2003

Situação jurídica

Município

UF

5.159

Gaúcha do Norte
Paranatinga

MT
MT

Em identificação.
Portaria 1.140 de 29/09/2005 publicada em 30/09/2005.

-

Feliz Natal
Gaúcha do Norte
Nova Ubiratã
Paranatinga

MT
MT
MT
MT

Declarada de posse indígena.
Portaria 1.845 de 04/06/2009 publicada em 05/06/2009.

27.980

Canarana
Gaúcha do Norte

MT
MT

Marcelândia

MT

150.328

Querência
São Félix do Araguaia

MT
MT

2.642.004

Canarana
Feliz Natal
Gaúcha do Norte
Marcelândia
Nova Ubiratã
Paranatinga
Querência
São Félix do Araguaia
São José do Xingu

MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT

Homologada. Registrada no CRI e SPU.
Decreto s/n de 07/09/1998 publicado em 09/09/1998. Reg. CRI do município
de Paranatinga, comarca de Chapada dos Guimarães (5.158 ha) Matr. 5.356
Liv. 2-AK fl. 122 em 07/10/98. Reg. SPU Certidão n° 20 em 22/03/99.

Em identificação.
Portaria 469 de 26/05/2003 publicada em 09/06/2003.
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Extensão (ha)

-
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PIX+50

Questões para o Futuro de uma Ilha
de Floresta e de Diversidade Cultural

Antes do início das
comemorações oficiais dos
50 anos do Parque Indígena
do Xingu, o INDIGENISTA André
Villas-BÔas, que é SECRETÁRIO
EXECUTIVO e COORDENADOR DO
PROGRAMA XINGU DO ISA, faz
uma avaliação dos significados
da comemoração, da própria
existência do Parque e de suas
perspectivas de futuro

© ClÁudio Tavares/ISA, 2011

Entrevista à equipe de edição

UM TERRITÓRIO, MUITOS
SIGNIFICADOS
Que balanço você faz dos 50 anos de demarcação do
Parque?
O Parque é um recorte territorial de cunho jurídico-administrativo recente na história de povos que já mantinham contato
intermitente conosco desde o século XIX. Criado em 1961, pelo
então presidente Jânio Quadros, a delimitação do PIX pode ser vista
como uma ousadia política para uma época em que se acreditava
que os índios eram algo que pertencia ao passado e não ao futuro do
Brasil; a perspectiva era a de que os índios se miscigenariam com a
população brasileira. Mobilizar um território de quase dois milhões
de hectares para algo que deixaria de existir, e que contrariava
poderosos interesses econômicos fundiários da época, foi de fato
uma ousadia. Sua criação pode ser vista também como uma ação de
ordenamento territorial por parte do Estado brasileiro, reservando
e liberando terras de ocupação tradicional indígena, sinalizando o
processo de ocupação das frentes de colonização.
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Um aspecto importante que antecede a demarcação do PIX é que a primeira proposta
de projeto para sua criação, apresentada
em 1952 – por uma comissão composta
por Darcy [Ribeiro], [Eduardo] Galvão,
[Cláudio e Orlando] Villas Bôas, Brigadeiro
Aboim [Raymundo Vasconcellos de Aboim]
e Heloisa [Alberto] Torres, dentre outras
pessoas, previa uma reserva com aproximadamente 20,3 milhões de hectares.
A área efetivamente decretada por Jânio
Quadros em 1961 era vinte vezes menor
do que a prevista no anteprojeto. Diminuiu
parcelas [territoriais] consideráveis, tanto
dos povos que ficaram dentro da delimitação, quanto de outros
povos localizados na circunvizinhança do Parque – cuja existência
era conhecida. Essa diminuição implicou na necessidade de se
contatar e trazer para dentro do PIX aqueles povos que ficaram
fora dos seus limites – desprotegidos e vulneráveis ao processo
de ocupação regional.
A demarcação do Parque antes da chegada das frentes de
colonização e a ação indigenista inestimável dos irmãos Villas
Bôas efetivamente protegeu os povos que dentro dele ficaram
abrigados. Povos que estavam ou chegaram debilitados, alguns
à beira da extinção, conseguiram se recuperar nesses 50 anos,
alcançando recentemente patamar populacional semelhante
ao de antes do contato. O Parque foi durante muitos anos uma
espécie de cartão postal da política indigenista oficial. Era um
lugar a que reis, rainhas, governantes, autoridades eram levados
para conhecer os índios do Brasil e a política indigenista oficial.
Os povos que lá residem tiveram uma atenção diferenciada em
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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relação às demais terras indígenas do Brasil, até meados da
década de 80.
Além da questão da atenção à saúde diferenciada, a proteção do
Estado, aliada à exaltação do patrimônio cultural indígena das
etnias do Parque – por parte da academia, dos visitantes ilustres
e promovida pelos irmãos Villas Bôas – criou um ambiente de
autoestima muito diferente do de outros povos do Brasil que
ficaram expostos à violência, ao preconceito e à ignorância das
frentes de colonização.
Para ilustrar de forma breve essa situação, podemos citar o caso
da etnia Kaiabi [Kawaiwete], que teve parte de sua população
transferida para o PIX nas décadas de 50 e 60 e cuja outra
parcela permaneceu em suas terras – não quis sair do seu
território tradicional e ir para uma terra estranha. Hoje são
bastante acentuadas as diferenças resultantes das histórias de
contato entre aqueles que permaneceram em seus territórios
tradicionais e os que entraram no PIX. Os primeiros enfrentaram
situações de contato adversas, que resultaram na fragilização de
aspectos culturais importantes. Houve, por exemplo, diminuição
do uso cotidiano da língua, um indicador importante de “saúde
cultural”, e abandono de padrões gráficos de cestaria, “marca
registrada” da identidade do povo Kawaiwete. Os que se mudaram
para o Parque conservaram esses indicadores culturais, mas
até hoje se ressentem de recursos naturais que não existem lá
e lamentam profundamente a perda de referências territoriais
históricas importantes.

MEDIAÇÃO ESTATAL
A delimitação do PIX não se orientou a partir de estudos antropológicos sobre a ocupação tradicional dos povos que habitavam
a região. Seu recorte final foi uma decisão política orientada por
um entendimento certamente insuficiente sobre a ocupação
tradicional do conjunto de povos que habitava aquela região.
Mesmo depois de criado oficialmente por Jânio Quadros, os limites do PIX sofreram alterações. Houve trocas de áreas do norte
por áreas do sul, que acabaram favorecendo mais o complexo
cultural Altoxinguano, em detrimento dos povos que habitavam
mais ao norte, como os Kayapó e Yudja.
A criação do Parque foi também um projeto de engenharia social
do Estado brasileiro, viabilizada por meio de uma ação indigenista
orientada para permitir a convivência entre povos, alguns tradicionalmente rivais, dentro de um determinado território. Houve
um adensamento da convivência entre esses grupos, sobretudo
com a acomodação daqueles que viviam na circunvizinhança e
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PARQUE INDÍGENA DO XINGU

que foram transferidos para o Parque. A mediação dos irmãos
Villas Bôas, intervindo para evitar conflitos e promovendo uma
convivência pacífica entre os grupos, foi fundamental para se
estabelecer um novo modelo de relacionamento. Porém, nunca
se apagaram totalmente as disputas tradicionais entre eles;
permanecem manifestas sob outras formas.
Há relatos de que à época dos Villas Bôas havia certo
controle sobre a circulação dos índios, sobre a ida às
cidades...
Era mais fácil para o Estado fazer isso na época dos Villas Bôas.
As cidades não estavam consolidadas; as estradas, que dariam
acesso aos limites do PIX, não existiam. A única forma de sair
do Parque era de avião. Nesse contexto, as condições de controle
sobre o fluxo de entradas e saídas do PIX era muito grande. No
momento em que as cidades se consolidaram e as estradas chegaram à beira do Parque, na década de 1980, o controle passou
a ser interno a cada povo – até onde era possível, porque nessas
sociedades não existe o poder coercitivo. Se não há coerção, há o
convencimento; e se você não está convencido, faz o que quer.
Hoje o desafio é o equilíbrio político, cultural e econômico de
cada povo. São sociedades em movimento. Agora, mais do que
nunca, existe um contexto regional muito presente, cidades que
se consolidaram e uma rede de estradas a cada dia com melhores condições de trânsito. Há uma presença indígena quase
permanente nos centros urbanos [próximos], com destaque para
Canarana, Gaúcha do Norte, Marcelândia e São José do Xingu.
Os índios estão atentos às novidades vivenciando um processo
permanente de contato, seleção e incorporação de novos hábitos
e tecnologias que consideram positivos para suas vidas. Mas há
também o desmatamento regional do entorno do PIX, que altera os
ciclos ecológicos e impacta de forma crescente o Parque, exigindo
adaptações e colocando em risco sua sustentabilidade futura.

DA TUTELA ÀS POLÍTICAS INDÍGENAS
De que forma se estabelece a relação entre o Parque, que
representa um determinado tipo de política indigenista, e
as políticas indigenistas em sua conformação atual? Como
essa mudança de cenário é interpretada pelos povos do
Xingu?
Em 1984, Megaron [Txucarramãe] assume a direção do PIX
como o primeiro administrador indígena em uma administração
regional da Funai. Megaron foi um acontecimento emblemático
para os índios do Brasil no sentido de que a Funai deveria ou
poderia ser um órgão conduzido pelos próprios índios.
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Na década de 1990, começa um processo de fracionamento da
política indigenista. A Funai, até então, era como se fosse um
Estado dentro do Estado: estava contida nela a obrigação de
dar educação, saúde, proteção e fiscalização – atribuições que
existiam em outros órgãos do Estado, responsáveis por atender
a população não indígena. Então houve uma transformação da
política no sentido de atribuir responsabilidades a outros órgãos
com relação à política indigenista. Antes o presidente da Funai
tinha que responder a tudo e, de repente, não existia mais esse
“ser” que representava todas as políticas; cada política estava
agora em uma gaveta no armário da estrutura do Estado. Os
índios ficaram perdidos; demoraram algum tempo para entender
e se movimentar nessa nova política.
É nesse contexto que surgem as associações indígenas e a possibilidade de parceria com organizações da sociedade civil. Uma
nova forma de organizar a relação desses povos com o Estado e
com a sociedade brasileira no atendimento de suas demandas;
uma nova forma de dialogar com a nova política indigenista. A
ATIX foi a primeira associação do PIX que buscou ocupar um
espaço de articulação dos interesses e das políticas comuns
para os diferentes povos. Logo depois começam a surgir associações dentro de cada etnia. Esse movimento corresponde ao
momento de cada povo na busca por autonomia para resolver
suas demandas internas.
Há reivindicações entre os povos pelo retorno a seus territórios originários?
De maneira geral, pode-se dizer que quase todos os povos do
PIX passaram um período traumático no pré ou pós-contato,
quando sofreram grandes perdas populacionais ocasionadas
pelas epidemias. A demarcação do Parque, a proteção do Estado,
aliada a uma atenção continuada à saúde desses povos, permitiram uma recuperação populacional vertiginosa. Esse fato, entre
alguns povos, virá a se somar a um conjunto de outras manifestações de autoafirmação étnica, entre as quais a necessidade de
afirmar a identidade de sua autodenominação – abandonando
a nominação que lhes foi dada pelos agentes de contato –, e a
busca pela recuperação de parcelas de território tradicional que
ficaram fora dos limites do PIX.
Os Wauja conseguiram, com a ajuda do ISA, uma ação judicial
para incentivar a Funai a abrir um processo de demarcação para
reconhecimento de uma parcela de seu território excluída da
demarcação. Os Panará, contatados na década de 70, quando
eram denominados Krenakarore, conseguiram retomar uma
parcela do seu território na fronteira do Pará com o Mato Grosso.
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Os Kisêdjê, contatados na década de 50, denominados inicialmente Suyá, retomaram uma parte e reivindicam outra parte
que ficou fora da delimitação do Parque. Os Naruvôtu, que se
mimetizaram durante anos dentro dos Kalapalo, ressurgiram
afirmando identidade própria e buscando o reconhecimento da
sua territorialidade na parte sul do Parque. Mais recentemente, os
Ikpeng, denominados até recentemente como Txicão, que foram
contatados no rio Jatobá na década de 60, estão reivindicando
junto à Funai a demarcação de sua terra tradicional.
Todo o trabalho continuado de monitoramento por satélite e
mapeamento do processo de ocupação regional realizado pelo
ISA desde 1993 ajudou na percepção desses povos sobre a virulência do processo de ocupação regional e o risco de destruição
de parcelas de seus territórios tradicionais.
Muitas coisas aconteceram simultaneamente no final do século
XX, início do século XXI. Surgiram as associações indígenas em
quase todas as etnias como uma forma de organizar e expressar
suas demandas por meio de projetos e disputar no “mercado
de projetos” o acesso a recursos: o crescimento populacional, o
fortalecimento dos povos, a busca por autonomia e para reaver
perdas territoriais, o avanço do agronegócio na região, mas nem
sempre esses processos conseguem dialogar ou estabelecer
mecanismos de gestão com essa territorialidade construída
e partilhada entre os povos que é o Parque do Xingu. As diferenças culturais são acentuadas e há contradições de coesão
política entre os povos. Não existe mais a mediação do Estado.
O contexto regional adverso e impactante exige um protocolo
pactuado internamente sobre inúmeras questões, no entanto,
essa articulação é sofrida, raramente ocorre com a prontidão
que a agenda política externa exige. Esse é um desafio político
atual e para o futuro do PIX.
Talvez seja intrínseco ao arranjo multiétnico do PIX a impossibilidade de alcançar a coesão. Não existe mais a figura do
mediador. O que existe é cada um com seu processo político,
com sua história de contato e suas diferenças culturais. Talvez
jamais venha existir um espaço mais institucionalizado para a
articulação xinguana, mas cada contexto político continuará
sendo avaliado em si por cada etnia, suscitando arranjos políticos
específicos e conjunturais.

UM RALO REGIONAL
O desafio da “coesão” se coloca em um momento de vulnerabilidade do PIX diante do contexto regional. Hoje ele é uma área
de floresta em um contexto regional marcado por extensas áreas
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587

de desmatamentos no seu entorno. A região das cabeceiras e
os principais afluentes do rio Xingu ficaram fora dos limites
do Parque. O dinamismo e a pujança econômica da região das
cabeceiras do rio Xingu, vista como uma “Meca” do agronegócio,
é crescente. Isso coloca em perspectiva mais desmatamento,
mais estradas, mais agrotóxicos, mais assoreamento dos rios. O
Parque do Xingu acaba funcionando como uma espécie de ralo
regional de todos os afluentes do rio Xingu cujas cabeceiras ficaram fora do Parque. Os índios têm tido percepções claras sobre
mudanças climáticas; o ressecamento das florestas é a principal
delas. Toda a região vem crescentemente sendo impactada por
incêndios. A vulnerabilidade das florestas ao fogo está colocando em xeque formas de manejo tradicional dos índios, que se
utilizam tradicionalmente do manejo do fogo em suas práticas
agrícolas e extrativistas.
Essas formas tradicionais são baseadas em uma agricultura de
corte e queima, no manejo do fogo em determinados ambientes.
O fogo que antes, ao chegar à beira do mato úmido, se apagava,
hoje se alastra e vira incêndio florestal. Isso coloca a necessidade
dos povos adaptarem suas técnicas tradicionais. Há também uma
situação de assoreamento crescente dos rios que vem alterando
sua profundidade, e consequentemente a temperatura e a transparência da água. Há também a questão do barramento das cinco
PCHs que estão sendo construídas praticamente nos formadores
do Xingu, nas suas cabeceiras. Todas essas alterações têm impacto na manutenção dos recursos pesqueiros, principal fonte
de proteína dos índios, colocando em perspectiva a necessidade
de complementação da dieta desses povos.
Outra questão é a própria diminuição da caça, questão que afeta
mais as etnias que dependem desse recurso na sua dieta alimentar. O PIX, por maior que seja, está se tornando um território
confinado, em formato de ilha de florestas. Todas as matas que
estavam fora e que, junto com as matas do Parque criavam um
ambiente formidável de reprodução da fauna local, estão sendo
restringidas.
Há a questão da escassez das terras férteis. Há uma taxa de
crescimento populacional alta e alguns grupos buscam manchas
de terra preta férteis para a reprodução da sua agricultura. A
sedentarização das aldeias é também um fator que contribui
para a exaustão de recursos estratégicos para subsistência e
cultura material. Trata-se de povos que sofreram o trauma da
depopulação vertiginosa, ocasionada pelas epidemias e doenças
do contato, o que criou uma forte dependência das estruturas de
assistência. Hoje existem aldeias com mais de 50 anos no PIX,
sendo que elas não costumavam ter essa longevidade.
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Ao fazermos uma discussão com lideranças do PIX sobre pagamento por serviços ambientais e sobre a perspectiva futura
de isso vir a se tornar uma forma de acesso a recursos para os
povos do PIX – uma maneira de valorizar e remunerar o trabalho
de conservação que desempenham em relação a seus recursos
naturais –, as lideranças mais velhas responderam taxativamente
que, se isso fosse verdade, a prioridade seria usar os recursos para
comprar mais terra. A expressão deles é: “Nós estamos ficando
apertados aqui no Xingu”.
Como os povos no Parque têm refletido sobre a comemoração dos 50 anos? Eles veem com entusiasmo?
Quando lideranças indígenas do Parque foram indagadas sobre a proximidade da data dos 50 anos de sua criação, ficou
claro que a memória desse tempo suscitava-lhes – a depender
do interlocutor e de a qual povo pertenciam – lembranças
contraditórias. Existe uma compreensão consensual de que
se o Parque não tivesse sido criado e não houvesse a dedicação dos irmãos Villas Bôas, a história poderia ter sido outra,
provavelmente muito pior, a exemplo de outros povos que não
tiveram a mesma atenção por parte do Estado. No entanto, as
perdas populacionais e o fantasma da extinção são um legado
amargo que permanece vivo na memória de toda uma geração
que ainda está aí.
Um aspecto que vale a pena destacar é a tensão geracional. Toda
sociedade tem tensão geracional, mas o contraste entre gerações
politicamente ativas dentro dos povos do PIX é muito grande. Há
os mais velhos tentando segurar a raiz, o tradicional – aquilo
que realmente deve ser feito para manter a expressão de sua
identidade – e, ao mesmo tempo, há os jovens, que dominaram
a língua [portuguesa] rapidamente, a fluência do contato, e que
estão trazendo constantemente as novidades.

“O Xingu já não é e não será
o mesmo do tempo dos Villas Bôas”
Como, em sua opinião, se configuram os próximos 50 anos
dos povos indígenas no Xingu?
Nessa geração nova há pessoas muito surpreendentes. E um
processo seletivo sobre do que vale a pena se apropriar do mundo
do branco, aquilo que faz sentido dentro da expressão cultural de
cada povo. Você tem os videomakers que fazem vídeos incríveis
justamente tentando reconstruir histórias e mitos. Tem pessoas
que estão imbuídas desse senso de tentar equilibrar o tradicional
e o novo. O Xingu já não é e não será o mesmo Xingu do tempo
dos Villas Bôas, embora esse saudosismo permaneça na cabeça
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 2006/2010 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

DESMATAMENTO NA BACIA DO XINGU EM MATO GROSSO

Fontes: Terras Indígenas e Unidades de Conservação (ISA, 2001); sedes municipais, hidrografia e rodovias (base cartográfica Brasil ao milionésimo, IBGE,
2010); limites da bacia do Xingu (ISA, 2009); desmatamento no Bioma Amazônia (Inpe, 2010); Desmatamento no Bioma Cerrado (Ibama/MMA, 2011).
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Vincent Carelli/Vídeo nas Aldeias, 2010

O antropólogo Carlos Fausto e o cineasta Takumã Kuikuro, do Coletivo Kuikuro de Cinema, entrevistam Kamãg para o filme
“As Hiper Mulheres”, que recebeu dois prêmios no Festival de Gramado em 2011, incluindo o Prêmio Especial do Júri.

da geração mais velha. Essa juventude é muito vigorosa e acredito
que ela tem boas chances de conseguir encontrar um eixo de
equilíbrio, apesar de todas as adversidades que enfrentam e que
ainda irão enfrentar.
Paradoxalmente, as questões climática e ambiental podem trazer
um alento no sentido da valorização do papel dos povos indígenas
em um contexto de graves problemas de sustentabilidade que o
mundo contemporâneo enfrenta. As Terras Indígenas na Amazônia são grandes áreas e os povos indígenas possuem práticas
tradicionais de manejo dos recursos naturais de baixo impacto.
Efetivamente eles estão protegendo a floresta, sobretudo se se
compara sua forma de agir à do contexto regional no qual estão
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inseridos que é devastadora. O PIX é hoje uma ilha de floresta
bastante significativa do ponto de vista ecológico e do ponto de
vista dos serviços ambientais que presta no contexto da região, da
Amazônia, do Brasil e do planeta. Essa perspectiva de valorização
crescente dos serviços, que no caso do PIX, são socioambientais,
sobretudo por conta da questão das mudanças climáticas, recoloca a importância das TIs e de suas populações. Essa perspectiva
é uma luz no fim do túnel, mas sua concretização vai depender
não só da capacidade de nossa sociedade conseguir avançar na
adequação socioambiental do seu modelo de desenvolvimento,
mas também dos índios saberem se colocar nesse contexto.
(abril, 2011)
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PIX+50

Xinguanos Celebram com Danças
e Reflexões na Aldeia Ipavu
Cristina Velasquez
Fernanda Bellei

EVENTO REUNIU MAIS DE 500 PESSOAS, ENTRE
CACIQUES XINGUANOS, LIDERANÇAS INDÍGENAS
COMO RAONI KAYAPÓ E MEGARON TXUCARRAMÃE,
AUTORIDADES LOCAIS E CONVIDADOS, NOS DIAS
10, 11 E 12 DE JUNHO, PARA FESTEJAR, DANÇAR
E REFLETIR SOBRE OS 50 ANOS DE EXISTÊNCIA
DO PARQUE E SOBRE OS DESAFIOS QUE O MUNDO
CONTEMPORÂNEO COLOCA PARA ESSES POVOS

Durante três dias, as cores, danças e músicas dos 16 povos do
PIX tomaram conta da aldeia Kamaiurá da lagoa Ipavu, no Alto
Xingu, para o I Festival de Culturas Xinguanas, evento organizado
pelas lideranças indígenas para celebrar e refletir sobre os 50 anos
dessa que é a maior terra indígena do estado de Mato Grosso e a
primeira grande TI demarcada no Brasil. A beleza das danças e
dos cantos, bem como as músicas nas flautas gigantes tocadas por
velhos e ensinadas aos jovens do Alto Xingu, provou que o tempo
não só não apagou como fortaleceu as tradições xinguanas.

Engenheira Florestal/ISA
Jornalista/ISA

medalhas em madeira, colares de caramujo – considerados a
joia do alto Xingu – e troféus com o formato do Parque. Ao final
de cada dia de festa, eram exibidos filmes feitos por cineastas
indígenas tais como: A história do monstro Kátpy, de cineastas
Kisêdjê. No domingo, todos se reuniram para o “grande moitará
dos 50 anos”. O moitará é uma tradição de troca de objetos realizada por diversos povos indígenas. Na ocasião, os convidados
puderam trocar roupas, materiais para pesca etc, por artesanatos
indígenas como colares e cerâmicas.

Passado e futuro do Xingu: reflexões
A preservação das culturas xinguanas e dos recursos naturais do
território foram as principais questões abordadas nas rodas de
conversas realizadas todas as tardes entre as lideranças indígenas.
Cinquenta anos após a criação do PIX, muita coisa mudou para
as 16 etnias xinguanas.

A presença de crianças e adolescentes em danças como a Taquara
e Jawari, e seus olhares atentos a apresentações tradicionais como
a luta Huka Huka, evidenciavam o envolvimento dos jovens com
as tradições. “Queremos que nossos filhos e netos levem em
frente a nossa cultura, continuem participando das festas. No
Xingu, cada povo se pinta de uma maneira, tem rezas e danças
diferentes, mas na luta para a preservação de nosso território
e da nossa tradição somos todos iguais”, afirmou o cacique
Afukaka Kuikuro.

A região do entorno cresceu, a produção agropecuária se
desenvolveu e já alcançou os limites do território. Xinguanos
relatam o aumento do desmatamento e já sentem as mudanças
na natureza e no clima do parque. Caciques expuseram suas
preocupações e questionamentos sobre o futuro do Xingu. “A
gente tem essa terra, onde estamos sobrevivendo, vivendo em
paz. Só que temos uma grande preocupação com os desmatamentos, queimadas e destruição nas beiras dos rios. Não sei se
o homem branco também está preocupado com isso, eu acho
que não, pois essas coisas continuam acontecendo”, disse o
cacique Aritana Yawalapiti.

A arte xinguana esteve presente em cada detalhe do festival. Os
vencedores das disputas de Huka Huka foram premiados com

As lideranças também ressaltaram a importância de manter as
tradições e estimularam o protagonismo dos jovens para conti-
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nuar a luta na proteção dos limites do território. Alguns citaram
a saída de jovens das aldeias para morar na cidade e declararam
temer que essa tendência sinalize o abandono das tradições e da
luta pela proteção do território no futuro.
O líder kayapó Raoni Metuktire participou de todas as discussões
e apoiou as colocações dos xinguanos. “Nós temos que defender
nossas terras. Quero pedir que os jovens continuem a luta de
seus pais e fiquem aqui para continuar defendendo o Xingu e
garantir o futuro de nossos netos.” Raoni citou ainda problemas
como a construção da hidrelétrica de Belo Monte, afirmando
que são ações em que o governo brasileiro deveria recuar, pois
prejudicarão a todos os indígenas do Xingu. Ele defendeu a importância de se manter a união entre os povos para que projetos
como esse de Belo Monte sejam barrados.

Kumaré Ikpeng, liderança indígena do povo Ikpeng, e Ianuculá
Kaiabi Suyá, ambos integrantes da comissão organizadora do
evento, também chamaram a atenção dos participantes para a
oportunidade de discutir temas de interesse de toda a comunidade xinguana. “Temos que nos unir para provar que essa obra
de Belo Monte terá impactos negativos para nosso rio Xingu e
nossa sobrevivência”, afirmou. “Este é nosso território e o rio
Xingu faz parte dele. É inaceitável que nossos povos não tenham
sido consultados no processo decisório de uma obra grande como
essa”, completou Ianuculá.

Juventude e tradição xinguanas
A roda de conversas do segundo dia de evento foi formada por
jovens lideranças. O professor Mutuá Kuikuro Mehinako destacou
a importância de se passar a cultura dos mais velhos para os
jovens. “Eu aprendi o português com o meu avô, pois queria saber
como o homem branco chama as coisas… Mas eu também quis
aprender nossas danças e músicas. Temos 15 rituais diferentes,
© Ana Lúcia Gonçalves/ISA, 2011

Megaron Txucarramãe, sobrinho de Raoni, liderança indígena
que morou no PIX durante sua adolescência e foi o primeiro
administrador indígena do Parque, também demonstrou seu
envolvimento com os povos do Xingu. “As mesmas preocupações que vocês têm com os seus jovens aqui, nós também
temos. Hoje estou relembrando tudo o que vivi no Xingu
quando era jovem.” Megaron também citou a construção de

estradas próximas ao Parque, que têm impacto direto nas
comunidades indígenas, e apoiou a fala de Raoni a respeito da
UHE de Belo Monte.

Representantes dos 16 povos do PIX tomam conta da aldeia kamaiurá da Lagoa Ipavu, no Alto Xingu, durante os
três dias do evento que celebrou os 50 anos do Parque em junho de 2011 – o I Festival de Culturas Xinguanas.
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que precisam ser passados para nossos filhos.” Mutuá também
destacou o papel da escola indígena na manutenção das tradições.
“Antes a escola era instrumento da igreja e dos missionários. Hoje
podemos usar a escola para entender a riqueza da nossa cultura.
O futuro do Xingu está em nossas mãos.”
Para Pikuruk Kaiabi, presidente da Atix e membro da comissão
organizadora do evento, a preservação das línguas e dos costumes deve continuar sendo incentivada entre as novas gerações.
“Eu quero ver todo mundo da minha aldeia e dos outros povos
participando das festas. Nossa cultura e nossas línguas também
precisam continuar presentes nas escolas indígenas.”
Na opinião de Rosana Gasparini, educadora do ISA, uma das
organizações apoiadoras do festival, inicialmente a escola indígena dividiu os espaços de aprendizagem dentro das sociedades
xinguanas, mas continua em processo de construção. “Hoje,
entende-se que a aprendizagem tradicional e o letramento
devem caminhar juntos, visto que este também é importante
para um diálogo equitativo com a sociedade não indígena.
Mesmo assim, há muito por fazer pela consolidação da educação
diferenciada.”
A impressionante força das tradições xinguanas também é analisada por Cristina Velásquez, do ISA, que fez parte da comissão
organizadora do evento. “Os paramentos tão perfeitamente
elaborados, as pinturas e seus significados dão mostras de
que a cultura xinguana está mais viva do que nunca, e que é
dinâmica, permitindo a convivência pacífica com as inovações
tecnológicas, como o uso de internet e das redes sociais, com a
vida na aldeia.”
E completou: “Esse evento possibilitou o reencontro entre lideranças e grupos de diferentes partes do Xingu, permitindo um
momento de reflexão sobre o território. Os temas debatidos tanto
na mesa das lideranças mais velhas quanto das mais jovens foram
apreciados pelo público presente, demonstrando a importância
das questões intergeracionais com as quais os xinguanos têm que
lidar neste momento”. Alguns jovens xinguanos, como os Kisêdjê,
mencionaram que nunca tinham visto apresentações dos povos
alto xinguanos ao vivo, apenas em vídeos, por isso, essa foi uma
oportunidade de troca cultural.
Em reunião, os jovens decidiram criar um espaço virtual no
site do festival – www.xingu50anos.org – criado e patrocinado
pela Ecoar comunicação, um dos apoiadores do evento, a fim
de permitir o aprofundamento nos aspectos de organização do
segundo encontro e também definir os temas relevantes como
o futuro da educação no PIX e a relação dos jovens com quesPOVOS INDÍGENAS NO BRASIL 2006/2010 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

tões do mundo contemporâneo. E, dessa forma, propiciar um
espaço para troca de informações em geral sobre o Xingu, em
um exemplo do uso das redes sociais e das novas mídias para o
fortalecimento cultural.
O site www.xingu50anos.org será mantido no ar, mesmo após o
término do festival, para uso da Atix e demais associações indígenas do Xingu. Lá, o internauta pode encontrar informações
sobre os povos do Xingu, curiosidades sobre esse território bem
como espaço para disponibilizar informações sobre a região e
a realização do festival. A seção “Transparência financeira”, por
exemplo, continuará disponível, com detalhes das despesas e
investimentos feitos para o evento.

Saúde no Xingu
O atendimento médico no Parque Indígena do Xingu é considerado um dos melhores oferecidos em Terras Indígenas no
país. Douglas Rodrigues, médico da Unifesp que trabalhou
efetivamente no Parque por 30 anos, conta que diversas ações
foram realizadas para melhorar as condições de saúde dos xinguanos. Hoje, várias doenças foram erradicadas e a população
do território cresce acima da média nacional. “Enquanto a taxa
de crescimento populacional brasileira está em 1,2% ao ano, no
Xingu temos um crescimento de, em média, 3,5%. Este é um
número surpreendente.”
Douglas explica que, no final dos anos 1990, o governo decidiu
por uma política diferenciada de atendimento médico para os
povos indígenas. No Xingu, a Unifesp foi responsável pela implantação desse novo modelo que tem, por base, quatro princípios.
“O primeiro princípio é a regionalização do atendimento: nós
temos pelo menos um monitor de saúde, que geralmente é um
jovem indígena, em cada aldeia. O segundo é a participação da
comunidade: sempre abrimos espaço para o diálogo. O terceiro
é o trabalho conjunto com a medicina tradicional: sempre fiz as
discussões de casos com os pajés, assim como faria com outro
médico. O quarto e último princípio é o rigor médico: é preciso
conhecer profundamente o que acontece por aqui para se garantir
uma boa atuação.”

Parque x Território
A palavra “Parque” não agrada os xinguanos. Em diversas ocasiões, lideranças indígenas reivindicaram a mudança do nome
para “Território Indígena do Xingu” uma vez que o nome parque
traz a ideia de manter intacto o território e as pessoas que ali
vivem. “Aqui não é um parque, é nosso território! Estamos no
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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território indígena do Xingu”, disse Wayukuma Naruvôto, liderança indígena que está lutando para a demarcação da TI Pequizal
do Naruvôto, ao sul do PIX. “Território é mais amplo que terra.
Terra são fragmentos, território abrange tudo o que temos aqui,
os rios, florestas, espaço aéreo, a diversidade educacional, cultural e linguística”, disse o professor Takap Pi-Yu Trumai Kaiabi,
representante do povo Trumai.
A reivindicação para a mudança do nome está presente na carta
final escrita pelas lideranças indígenas, que foi lida ao fim do
evento (ver Box).
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Os irmãos Villas Bôas
A importância dos Villas Bôas para os xinguanos ficou evidente
nas falas das lideranças. Eles foram mencionados diversas vezes
pelos caciques mais velhos como as pessoas que tornaram possível a sobrevivência dos índios que hoje habitam o PIX. Orlando,
Leonardo e Cláudio Villa Bôas ajudaram a consolidar o PIX com
o apoio do marechal Rondon, do antropólogo Darci Ribeiro, do
médico sanitarista Noel Nutels e do Presidente Jânio Quadros.
“Estamos comemorando este ano essa grande conquista que foi
deixada para nós pelos irmãos Villas Bôas. Eles possibilitaram
nossa vida aqui”, disse o cacique Kuiussi Suyá. (junho, 2011)
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Carta Final do I Festival de Culturas Xinguanas
Aldeia Ipavu, 12 de junho de 2011
Exmº Sr. Ministro da Justiça
Exmº Sr. Ministro do meio Ambiente
Exmº Sr. Presidente da Funai
Senhoras e Senhores, autoridades e lideranças indígenas, professores
indígenas, caciques, pajés, jovens, crianças, mulheres e toda comunidade participante de 50 anos do Xingu. Nós, as 16 etnias do Território
Indígena do Xingu, cumprimentamos a todos os presentes.
Nesses 50 anos de criação do PIX, o processo do qual participaram
pessoas importantes, tais como Noel Nutels, Eduardo Galvão, Darcy
Ribeiro, Getulio Vargas e Janio Quadros entre outros, trouxe à tona a
luta dos povos indígenas do Xingu, que sempre preservaram os rios,
as florestas, os cantos e a própria sabedoria para viverem em harmonia. Valorizaram a própria cultura e sua sabedoria para mostrarem
ao homem branco sua forma de viver nesse território, pacificamente
compartilhado com a natureza. A visão da sociedade não indígena
de olhar os indígenas como incapazes está equivocada.
Orlando, Cláudio e Leonardo Villas Bôas tiveram a percepção da
riqueza cultural de nossos povos e, em nome disso, exerceram poder
sobre os povos indígenas. Porém, eles ficariam, com certeza, muito
tristes em ver hoje a construção de PCHs, turismo clandestino, desmatamento, poluição, assoreamento dos rios. Hoje não temos mais
os irmãos Villas Bôas para nos aconselhar e nos ajudar a lidar e
ter influência com a elite do poder, por isso, fortalecemos nossas
próprias lideranças.
Felizmente conseguimos o direito ao nosso território, apesar de que,
na época apolítica tinha o objetivo de transformar o parque em um
zoológico humano e o nome “Parque Indígena” traz essa ideia para
turistas e autoridades contemplarem.
Neste exato momento, queremos ressaltar que a nossa terra não
pode mais ser chamada de Parque Indígena do Xingu, mas sim, de
Território Indígena do Xingu (TIX).
Ouvir e compreender a realidade indígena da maneira que ela merece, com o reconhecimento pela riqueza e diversidade sociocultural
que representa.
Terra, senhores, para o mundo político ou para o homem branco,
como é dito, representa a terra como chão, como fragmentos que
não representam o território. Quando estamos falando de “território indígena”, estamos defendendo os nossos direitos territoriais
equivalentes aos rios, florestas, espaço aéreo e uma diversidade
educacional, cultural e linguística. Os grandes guerreiros indígenas
que aqui lutaram garantiram juntos o futuro de hoje, pois quando
nem se falava de educação indígena diferenciada, eles estavam
lutando para entender a nova língua de fora e assim defender os
nossos direitos. Se olharmos para trás, 50 anos não está muito longe
da nossa realidade, mas nos faz refletir no tempo passado, presente
e futuro e mostrar e dar exemplo que sem água, rio, floresta, sem
terra como chão e terra como território, sem toda essa diversidade,
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não existiria a sociedade indígena. Não existiriam línguas, culturas,
nem os povos do Xingu. A riqueza de nosso território é a razão de
estarmos vivos, lutando para garantir o futuro das novas gerações
indígenas do Xingu.
O nosso território é repleto de significados, respeitamos o nosso
território da mesma forma que respeitamos os anciãos, o pai e a
mãe. Tudo para nós tem significado, tudo tem dono, o rio tem dono,
lagos e as árvores, as plantas, os cantos, as ervas medicinais, o dono
em forma física ou espiritual. Façamos a nossa reflexão sobre essa
questão. Por fim, queremos homenagear as pessoas que não estão
mais entre nós, mas que fizeram muito pelo Xingu: Nahu Kuikuro,
Luis Kuikuro, Piomin Kayabi, Prepori Kayabi, Da’a Juruna, Bibina
Juruna, Pawaide Juruna, Aluari Trumai, Iawaritu Trumai, Nitywary
Trumai, Kanato Ywalapiti, Amarika Kamaiura, Piaru Trumai.
Queremos homenagear ainda, algumas pessoas muito importantes
que estão vivas e que têm contribuído muito para a existência do
Território Indígena do Xingu: Marawê Kayabi, Aruiawi Trumai,
Megaron Txukarramãe, Raoni Txukarramãe, Sapaim, Kamaiura,
Takumã Kamaiura, Aritana Yawalapiti, Kuiussi Kisedje, Melobo
(Araca) Ikpeng.
Aqui estamos nós lutando no tempo presente e olhando para o passado para podermos pensar o futuro das novas gerações e garantir a
continuidade das nossas línguas, culturas, conhecimento e sabedoria
milenar que a sociedade não indígena quis tanto tirar de nossos
pés, de nossas mãos e do nosso poder, para bem ou mal, fazerem o
que quiserem do nosso território, assim como já estão fazendo com
a natureza, com desmatamento, poluição, PCHs, Belo Monte... Tudo
em nome do que chama de progresso, desenvolvimento do país e
Programa de Aceleração do Crescimento. É um desastre ecológico
futuro, a natureza responderá fenomenalmente e espiritualmente,
porque a natureza é a vida que respiramos.
Autoridades, queremos que os nossos territórios sirvam de exemplo
de preservação ambiental, territorial, cultural e linguística. Respeitamos o progresso e o desenvolvimento, mas queremos ser respeitados
da mesma forma que os senhores têm consideração com seus pais,
seus filhos, seus amigos e sua casa. O Território Indígena do Xingu
é a nossa casa, é a nossa liberdade de poder compartilhar com a
família, com os amigos, com os animais, o ar, a floresta, a água, os
cantos e as festividades. O território do Xingu não pertence a um só
povo, mas sim às 16 etnias com línguas e culturas diferentes, não é
a mesma coisa que um latifúndio, ou empresário dono de grandes
hectares de terra.
Queremos manter a participação e o reconhecimento de jovens,
mulheres, crianças e velhos da nossa terra. Com essas palavras, e
em nome dos 16 povos que habitam o Território Indígena Xingu, nós,
lideranças indígenas do Xingu, deixamos aqui nossa mensagem.
Assinam esta carta todos os participantes do I Festival de Culturas Xinguanas na aldeia Ipavu, nos dias 10, 11 e 12 de junho de
2011.
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PIX+50

Evento Multimídia faz Memória
e Debate o Futuro

Inês Zanchetta

LIDERANÇAS INDÍGENAS DE DIVERSAS ETNIAS,
INDIGENISTAS, ANTROPÓLOGOS, MÉDICOS,
FOTÓGRAFOS, ARTISTAS PLÁSTICOS, EMPRESÁRIOS
DENTRE OUTROS PARTICIPARAM DA CELEBRAÇÃO
DOS 50 ANOS DO PARQUE INDÍGENA DO XINGU NA
CINEMATECA EM SÃO PAULO. DEBATES, ALMANAQUE
COMEMORATIVO, EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E
MOSTRA DE FILMES REVIVERAM O PASSADO,
ANALISARAM O PRESENTE E FIZERAM PROJEÇÕES
SOBRE O FUTURO E A SUSTENTABILIDADE DO PIX
E DE SEUS HABITANTES
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Jornalista/ISA

Mais de 600 pessoas estiveram na Cinemateca Brasileira, em
São Paulo, na noite do dia 30 de junho para a abertura do evento
Parque Indígena do Xingu+50.1 A meteorologia previa chuva, mas
o tempo colaborou e o espaço externo da Cinemateca pôde ser
utilizado, com uma enorme mesa de conversa ao ar livre, rodeada
pelo público presente, sob temperatura amena em pleno inverno
paulistano. Para completar o cenário, uma enorme fogueira foi
acesa na área externa. Os debates nos dois dias que se seguiram
(1º e 2 de julho) também aconteceram ao ar livre. Todo o evento
foi entremeado pela questão da sustentabilidade e do futuro do
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Abertura do evento na noite de 30/06 contou com depoimentos das lideranças indígenas Mairawê Kaiabi; Akã Panará,
Tinini Juruna, Kuiussi Kisêdjê, Raoni Metuktire, Melobô Ikpeng, Piracumã Yawalapiti e Afukaka Kuikuro.

Parque Indígena do Xingu, situado em Mato Grosso. A exposição
fotográfica, por exemplo, que surpreendeu e impactou os visitantes, traz em alguns painéis exatamente uma pergunta para
reflexão: “O que será do Parque Indígena do Xingu em 2061?”

do PIX como Piracumã Yawalapiti, Kuiussi Kisêdjê (traduzido
por Winti Suyá Kisêdjê), Melobô Ikpeng (traduzido por Kumaré
Ikpeng), Afukaka Kuikuro, Tuiati Kaiabi , Tinini Sadea Juruna
(traduzido por Yapariwa Juruna) e Akã Panará.

A exposição montada na Cinemateca ficou em cartaz até 31 de
julho. Enormes painéis com textos e fotos registravam desde os
primeiros contatos, as expedições, a ação dos irmãos Villas Bôas,
a criação do parque em 1961 por decreto do Presidente Jânio Quadros, até cenas contemporâneas de escolas indígenas e de iniciativas
culturais de alguns povos. Imagens atuais e mapas mostravam as
pressões que o Parque sofre, não só por causa da expansão das
fronteiras agrícolas, mas também porque as nascentes do rio Xingu
ficam fora de seus limites. O desmatamento, que continua no seu
entorno, representa uma grave ameaça à sustentabilidade da Terra
Indígena e à sobrevivência dos 16 povos que lá vivem.

Dessa roda de conversa participaram ainda o Dr. Roberto Baruzzi,
médico da Escola Paulista de Medicina (Unifesp), e pioneiro no
atendimento à saúde indígena dos povos do Xingu, e a antropóloga
Carmem Junqueira, da PUC de São Paulo, que trabalhou e ainda
trabalha com as etnias do Alto Xingu.

As conversas começaram no dia 1º de julho de manhã com foco
nas histórias dos povos antes da criação do Parque e depois
que para lá se mudaram. Depoimentos de diversas lideranças
se sucederam, contando como viviam, como foram os contatos
com os brancos e com os irmãos Villas Bôas. Entre eles estava
o cacique kayapó Raoni Metuktire, cuja fala foi traduzida por
Megaron Txucarramãe. Além dele, lideranças de outras etnias
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No debate da tarde, o tema foi o Parque hoje. Falaram os líderes
indígenas Megaron Txucarramãe, Mairawê Kaiabi, Korotowê
Ikpeng, o indigenista Claudio Romero, o médico sanitarista
Douglas Rodrigues da Unifesp, que coordena o programa de
atendimento à saúde no Xingu, e André Villas-Bôas, coordenador
do Programa Xingu e Secretário Executivo do ISA.
Algumas lideranças como Raoni, por exemplo, fizeram questão de
ressaltar mais de uma vez que os índios não querem barragens
no Xingu em alusão à UHE Belo Monte, no Pará. Raoni também
criticou o presidente da Funai, Márcio Meira.
À noite, estreou o documentário Olhares Cruzados, realizado
pelo ISA e pela Bangalô Filmes, que mostra de forma breve a
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história da criação do Parque e traz diferentes pontos de vista,
de indígenas e não indígenas, sobre sua importância e sobre a
região e os desafios para a sua sustentabilidade.

O FUTURO NA VISÃO DAS NOVAS GERAÇÕES
No sábado, o debate girou em torno do futuro e da sustentabilidade do Parque, reunindo jovens lideranças como Pikuruk Kaiabi
(presidente da Atix), Ianuculá Kaiabi Suiá, Winti Suyá Kisêdjê,
Korotowï Ikpeng, Mutuá Mehinako e Marcelo Kamaiurá. Ao lado
deles, estavam o jornalista Washington Novaes, o antropólogo
Carlos Fausto (Museu Nacional/UFRJ), a médica sanitarista Sofia
Mendonça (Unifesp), e Marcio Santilli (ISA).
Pikuruk Kaiabi disse que há mais de 40 anos, os antepassados
lutaram pela demarcação e conseguiram preservar o Parque com
a ajuda dos irmãos Villas Bôas. Hoje o futuro está nas mãos dos
jovens das 16 etnias que habitam a Terra Indígena. Ele próprio é
uma dessas jovens lideranças. “Temos de cuidar de nossas terras e
fiscalizar, que é a herança que nossos antepassados deixaram”.
Ianuculá Kaiabi Suiá abordou as alternativas de geração de renda
para as comunidades do Parque como importantes para sua
sustentabilidade e lembrou o caso do ‘Mel dos Índios do Xingu’,
que chegou às prateleiras dos supermercados e ainda hoje é
comercializado pela rede Pão de Açúcar. Mas, se de um lado, a
geração de renda torna os povos indígenas autônomos, de outro,
pode trazer desequilíbrios socioculturais. “É preciso estar atento
para o lado negativo que o dinheiro pode trazer”, disse Ianuculá,
referindo-se, por exemplo, ao alcoolismo. Liderança promissora,
Ianuculá, que é funcionário da Funai em Canarana (MT), chamou
a atenção ainda para a importância das associações indígenas e
seu papel administrativo e de assessoria. “Elas não substituem
os caciques e seus conselheiros nem as funções do Estado”.
Carlos Fausto lembrou que o Parque está hoje totalmente conectado com o que acontece do lado de fora, com internet e
novas tecnologias. Lembrou que o peso sobre a nova geração
é grande, pois os velhos esperam que eles dominem o mundo
dos brancos e que, ao mesmo tempo, não se afastem das práticas tradicionais de seu povo. Outra questão colocada sobre o
futuro é a mudança na nutrição, já que a comida dos brancos,
o arroz e o sal especialmente, entrou nas aldeias nos momentos
de escassez de peixe e isso vem trazendo problemas de saúde
como a obesidade e a hipertensão, por exemplo. Outro desafio a
ser enfrentado é pensar na participação política dos índios nas
cidades do entorno do Parque. Fausto também sugeriu a criação
de uma “escola de governo” dentro do PIX.
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PRESERVAR PARA SOBREVIVER
O professor Korotowï Ikpeng, que falou em seguida, disse que
para que a cultura indígena sobreviva é preciso cuidar dela, garantir as festas, respeitar os ecossistemas e os seres da natureza.
“Aprendemos isso desde criança e precisamos disso”. Korotowï
defendeu a educação diferenciada e criticou o modelo tradicional
de educação que, nas suas palavras, “não respeita nossos direitos nem a Constituição Federal, artigo 211”. O professor ikpeng
também ressaltou a preocupação de sua geração em defender
a terra em que vivem e a necessidade de continuar a ouvir as
conversas e conselhos dos velhos.
Da mesma forma, Mutuá Mehinako, jovem liderança que saiu da
aldeia para estudar na cidade e voltou, acredita que o grande desafio é fazer com que as novas gerações preservem suas culturas.
Para ele, os brancos precisam ser pacificados. “Quero pacificar
os brancos que querem acabar com as florestas e agora querem
nos matar. Precisamos pacificar o branco, mas sem briga”.
Antes de dizer que um dos desafios na questão da saúde indígena é avançar para as universidades, formando médicos,
enfermeiros e dentistas especializados, a médica Sofia Mendonça
fez um resumo do trabalho de formação de agentes de saúde
que a equipe da Unifesp/Escola Paulista de Medicina iniciou no
Parque em 1984. Ela relatou que a visão que os índios tinham
das doenças era muito diferente da dos brancos e a formação de
uma equipe de agentes indígenas foi fundamental para garantir
um bom atendimento às comunidades. “Eles aprendiam muito
fácil, pela prática, muitos mal falavam português”, contou Sofia.
“Na época, lidávamos com doenças infecciosas como malária e
outras”. Mais tarde a Unifesp iniciou a formação de alguns agentes
como auxiliares de enfermagem.

AVANÇOS NA SAÚDE
Quando veio a lei Arouca, era preciso estruturar a saúde indígena.
A lei n° 9836, de 23 de setembro de 1999, instituiu o Subsistema
de Atenção à Saúde Indígena, cujo modelo estava fundado na
existência dos DSEIs em regiões do território brasileiro. As ações
se davam por meio de convênios entre a Funasa e organizações
indígenas, não indígenas, estados e municípios. A partir de
2004, começou a formação de gestores indígenas. “Mas esse
movimento todo de formação de gestores indígenas para lidar
com as questões de saúde no Xingu acabou por distanciá-los do
pensamento dos mais velhos”, explicou Sofia.
Atenta a isso, a equipe da Unifesp começou a formação de uma
nova turma de agentes indígenas de saúde. Eles se formam este
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ano e vão precisar enfrentar doenças como diabetes, hipertensão, câncer de próstata, de útero e obesidade. Os novos agentes
incluem homens e mulheres. “Se antes o curso era feito só por
homens, hoje as mulheres também participam e lutam ao lado
deles”, relata Sofia. Ela acredita que essa formação deve ajudar as
novas gerações a restabelecer uma nova ordem e estimular uma
interlocução intergeracional que alie conhecimentos tradicionais
e conhecimentos ocidentais. “É uma costura delicada entre os
povos indígenas para manter suas culturas”.
O presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Marcelo
Kamaiurá, da aldeia Morená, no Alto Xingu, lembrou que o trabalho dos profissionais de saúde fez com que houvesse avanços
e crescimento da população no Parque, estimada em cinco mil
pessoas hoje. “Mas a terra será pequena para todos. Essa é uma
preocupação. A população aumenta e procura lugares com recursos naturais para que possa sobreviver. E esses recursos naturais
acabam se esgotando”. Marcelo relatou que o povo caminha e
não encontra mais macacos, peixes ou araras, cujas penas são
usadas para fazer adornos utilizados em rituais sagrados durante
as festas.
Tocou na questão da miscigenação como fator de desintegração
dos costumes e culturas e da própria identidade de cada povo.
Da mesma forma que o professor Korotowï defendeu a educação
diferenciada, propôs que se avance na criação de uma universidade de conhecimentos culturais. Também criticou o mau uso
das novas tecnologias, dando como exemplo, imagens de parentes
veiculadas de forma desrespeitosa na internet.
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Já o líder Winti Suyá Kisêdjê, da aldeia Ngojwêrê, na Terra Indígena
Wawi, contígua ao PIX, enfatizou mais uma vez a necessidade
de preservar a cultura dos povos indígenas. Winti acredita que
o caminho é utilizar as novas tecnologias para registrar as
manifestações culturais e os costumes que são o legado para as
futuras gerações.
Márcio Santilli, do ISA, encerrou a roda de conversa relacionando
as mudanças climáticas cada vez mais presentes na região do
Xingu, com a necessidade de mudar atitudes e práticas. Lembrou
que em outubro de 2010 esteve no Posto Pavuru e quase não
conseguiu sair por causa da fumaça que tomou conta de tudo.
Era fogo dentro e fora do Parque que se espalhava de modo
impressionante. Santilli ressaltou a necessidade de mudar as
práticas em relação aos rios e à natureza. “Até mesmo os índios
que conseguem uma razoável integridade de seus territórios
terão de mudar seus jeitos de fazer as roças”. Para ele, o futuro
do Parque depende de todos nós e cada um desempenha um
papel diferenciado. “Por mais desafiadora que seja a questão do
futuro, o melhor a fazer é enfrentar as ameaças. Se o vermelho
do mapa que mostra o desmatamento no entorno do Parque
predominar, não teremos como garantir um futuro para o Xingu”.
(julho, 2011)
NOTA
1
O evento Parque Indígena do Xingu+50 foi fruto de parceria entre o ISA e a
Cinemateca Brasileira, com apoio da Sociedade dos Amigos da Cinemateca e
patrocínio da Construcap e do Fundo Vale, graças à Lei Rouanet de Incentivo à
Cultura/Ministério da Cultura.
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SAÚDE

A Produção de Saúde e o
Enfrentamento das Doenças no PIX
Sofia Mendonça
Douglas Rodrigues

No período de 2006 a 2010, o projeto xingu
avançou no processo de produção de saúde
com o envolvimento de conselheiros, mulheres
e pajés e de resgate de práticas tradicionais
de cuidados e autoatenção. Em meio a desafios
técnicos, à busca por novas estratégias,
equipamentos e recursos diagnósticos e
terapêuticos, o projeto se dedicou ao
“outro” e a suas diferentes formas de pensar
o corpo, a saúde e o processo saúde-doença

A política de saúde indígena nos últimos anos se caracterizou pela
burocracia, pelo descaso e principalmente pela falta de diálogo
entre o nível central e as bases. Isso gerou caos em várias regiões
do país, abrindo o caminho para a recrudescência de epidemias
e outros agravos em muitas áreas indígenas.
No contexto da área de abrangência do Projeto Xingu – PolosBase Wawi, Diauarum e Pavuru do DSEI Xingu –, o período
de 2006 a 2010 foi marcado pelas dificuldades relacionadas
ao convênio estabelecido entre Unifesp/SPDM e Funasa, o que
gerou descontinuidade de ações, encontros e cursos que estavam sendo implementados. No entanto, foi possível avançar no
processo de produção de saúde com o envolvimento de outros
atores sociais – como conselheiros, mulheres, pajés – e de
resgate de práticas tradicionais de cuidados e autoatenção, na
construção de estratégias e linhas de cuidado mais adequadas
àquele território social.
Além dos cursos de formação de agentes indígenas de saúde e
de gestão em saúde indígena, têm sido realizadas Oficinas de
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Médica Sanitarista e coordenadora da Formação de RH do Projeto Xingu da SPDM/UNIFESP
Médico Sanitarista e chefe da Unidade de Saúde e Meio Ambiente da UNIFESP

Culinária e Encontros de Mulheres Xinguanas. Tais encontros
pretendem resgatar junto às mulheres indígenas seus conhecimentos tradicionais na esfera da saúde, relacionados a todo o
ciclo da vida, de forma a valorizar o papel social das mulheres
e a agregar conhecimentos científicos que poderão auxiliar no
enfrentamento dos novos problemas de saúde.

DIAGNÓSTICO DA SAÚDE XINGUANA
A relação dos xinguanos com a sociedade nacional, cada vez
mais intensa, tem impactado fortemente sua condição de vida
e saúde. A transição epidemiológica e nutricional coexiste com
altos níveis de ocorrência de doenças infecto-parasitárias,
que, associadas a uma baixa resolutividade dos serviços do
SUS regional e à dificuldade do trabalho de saúde no espaço
intercultural, caracterizam a complexidade do trabalho com as
populações indígenas.
O caminho que a Unifesp vem trilhando é longo e árduo. Ele
procura construir um modelo de atenção a saúde que envolva
a participação efetiva dos indígenas como protagonistas do
processo e utilizar a epidemiologia; as ações intersetoriais; a
vigilância à saúde; os protocolos assistenciais; o apoio matricial;
e os programas de saúde voltados para os grupos de risco e
doenças prevalentes. Neste caminho destaca-se ainda um forte
componente de formação para indígenas e não indígenas, o que
não poderia ser diferente, pois este é o principal papel de uma
universidade: a formação de recursos humanos; a produção
de novos conhecimentos; a crítica e a construção coletiva de
modelos de intervenção na realidade e a inovação pedagógica
e tecnológica.
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A POPULAÇÃO DO PARQUE
INDÍGENA DO XINGU
Os dados demográficos mostram alta taxa de crescimento populacional no período compreendido entre 1965 e 2009. Como
demonstra a tabela 1, em quatro décadas, a população do Xingu
aumentou 5 vezes, enquanto a população brasileira aumentou
2,3 vezes. Esse altíssimo crescimento, embora importante para o
fortalecimento dos povos xinguanos, tem acarretado dificuldades
para a manutenção da forma tradicional de viver, principalmente
no que diz respeito à segurança alimentar. Soma-se os altos
índices de desmatamento no entorno do PIX e a construção de
barragens nos formadores do rio Xingu, com seu impacto sobre
a fauna e as condições dos rios: contaminação e diminuição dos
peixes, fonte primária de proteínas para os xinguanos.
A população do PIX pode ser caracterizada como uma população
jovem, o que pode ser constatado na pirâmide etária de 2008

(Gráfico 1), embora já seja perceptível o alargamento do topo da
pirâmide, indicando o envelhecimento da população. O grande
crescimento populacional observado deve-se ao aumento do
número de nascimentos e à redução do número de mortes,
proporcionada pela proteção do território demarcado e pelo incremento dos serviços de saúde acessíveis à população. No Xingu,
a proporção de indivíduos com mais de 50 anos de idade passou
de 3,5%, em 1975, para 7,8% da população, em 2008. A faixa etária
de 0 a 14 anos de idade representa 52% da população.

MORTALIDADE GERAL
Ao compararmos a variação do Coeficiente de Mortalidade Geral
no Xingu, em décadas anteriores, fica evidente a diminuição da
mortalidade ao longo do tempo, como demonstra o gráfico 2.
Gráfico 2. Evolução do Coeficiente de
Mortalidade Geral, 1971 a 2009, PIX

Tabela 1. População do PIX em diferentes anos,
no período de 1965 a 2009
Ano

População Xingu

População Brasil

1965

1.135

82.222.000

1975

1.605

101.145.200

1985

2.555

135.105.916

1999

3.705

167.909.738

2009

5.630

189.909.983

Fonte: dados primários do arquivoUsma/Unifesp: censos e projeções
populacionais, IBGE disponível em www.ibge.gov.br, acessado em
10/06/2009 às 10 horas.

Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.

GRÁFICO 1. Pirâmide Etária, médio, baixo e leste do PIX, 2008

Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.
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O gráfico 2 evidencia a queda consistente da mortalidade geral a
partir da segunda metade da década de 1980. Este fato coincide
com a estruturação dos serviços locais de saúde, iniciada nesse
período, com forte investimento na formação de agentes indígenas
de saúde e na mudança das práticas sanitária, com ênfase na
promoção da saúde e na participação indígena.
É o resultado de um processo que se iniciou há 20 anos – anterior,
portanto, à criação do subsistema de saúde indígena. Na virada
do século, ele foi incrementado pelo maior acesso a serviços de
saúde, proporcionado pela implantação do DSEI Xingu, e consequente aporte maior de recursos para a saúde do PIX.

MORTALIDADE INFANTIL
As condições sanitárias, associadas à alta prevalência de infecções
respiratórias agudas, diarreias e desnutrição infantil, constituem
um cenário de difícil atuação. Soma-se a isso a falta crônica de
alguns medicamentos importantes; interrupções e atrasos no
custeio das ações por parte da Funasa; a estrutura precária das
instalações de saúde; a falta de tecnologia médica de apoio em
área; e as longas distâncias entre as aldeias, polos-base e as
referências de maior complexidade. Ainda assim, observamos
que a mortalidade infantil tardia no PIX tem diminuído, e se
concentrado no período neonatal, graças à atuação dos agentes
indígenas de saúde na vigilância em saúde.
A tabela 2 permite identificar a importância cada vez maior do
componente neonatal (precoce) da mortalidade infantil. Isso

indica que a maioria dos óbitos em menores de um ano tende a
ocorrer no período neonatal, tendo como causa problemas relacionados à gravidez e ao parto. Dos 18 óbitos neonatais registrados
entre 1999 e 2009, dez ocorreram nas referências (Canarana,
Sinop, Brasília e Cuiabá) e oito ocorreram nas aldeias e polos-base
do DSEI Xingu, todos tendo como causas a prematuridade e as
malformações congênitas. Em seis óbitos, a gravidez de gêmeos
foi causa da prematuridade. É preciso avançar na capacitação
da equipe técnica para o acompanhamento do período perinatal
buscando a diminuição da mortalidade infantil nesta fase.
Em razão do pequeno tamanho da população indígena, é comum
observarmos maior oscilação do Coeficiente de Mortalidade
Infantil ao longo dos anos. A tabela 2 mostra que a média do coeficiente de mortalidade infantil no Xingu observada nos últimos
onze anos foi de 28,2 mortes por mil nascidos vivos, próximo ao
Coeficiente de Mortalidade Infantil do Brasil que, entre 2000 e
2006, ficou em 24,9 mortes por mil nascidos vivos.

MORTALIDADE MATERNA ZERO
Em 2002, frente a alto índices de mortalidade materna, a comunidade e a equipe multidisciplinar tornaram o controle e a
diminuição do Coeficiente de Mortalidade Materna os objetivos
prioritários do trabalho no Xingu.
A adequada assistência e o acompanhamento ao pré-natal, parto
e puerpério é uma estratégia fundamental para a redução da
morbimortalidade materna e perinatal. Nos últimos seis anos, a

Tabela 2. Mortalidade Infantil e seus componentes precoce e tardio,
PIX, 1999 a 2009
Ano

Coeficiente de Mortalidade
Infantil

Coeficiente de Mortalidade
Infantil Neonatal

Coeficiente de Mortalidade
Infantil Pós Neonatal

1999

28,4

24,2

14,2

2000

18,3

6,1

12,2

2001

45,4

35,3

10,1

2002

21,2

10,6

10,6

2003

38,4

24,0

14,4

2004

25,9

8,6

17,3

2005

17,2

8,6

8,6

2006

20,0

10,0

10,0

2007

41,3

24,8

16,5

2008

36,7

36,7

0,0

2009

17,2

17,2

0,0

Média 11 anos

28,2

18,7

9,5

Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.

602

PARQUE INDÍGENA DO XINGU

POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 2006/2010 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

mortalidade materna tem se mantido em zero, como mostra o
gráfico 3. A cobertura do programa; o acesso das gestantes a um
maior número de consultas; o acompanhamento das gestantes
de risco; a realização dos exames preconizados pelo Ministério
da Saúde; associados a uma maior participação das mulheres
xinguanas em espaços de discussão;e à formação e capacitação
da equipe multidisciplinar, têm repercutido positivamente sobre
a mortalidade materna.

Gráfico 3. Coeficiente de Mortalidade Materna
nas aldeias e pOlos-base Pavuru, Diauarum e
Wawi, DSEI Xingu, 1999 a 2009

SAÚDE DA CRIANÇA, NUTRIÇÃO
E DESNUTRIÇÃO
A capacitação da equipe técnica, em especial dos agentes indígenas de saúde e auxiliares de enfermagem indígenas foi muito
importante para atingir boas coberturas no acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento de crianças até cinco anos
de idade. A prevalência de desnutrição permanece elevada, embora possamos perceber uma tendência à sua diminuição nos
últimos anos. Como medida de enfrentamento do problema tem
sido realizada a suplementação alimentar com polivitamínicos
e ferro, além do tratamento coletivo de parasitoses intestinais
semestralmente. Juntamente com as medidas de caráter médico,
têm sido realizados encontros nas comunidades para a discussão
da segurança alimentar, levantamento da rede social de cada
criança de risco ou desnutrida e dos aspectos socioculturais
envolvidos.
O grande nó crítico para garantirmos um impacto sobre a desnutrição é dar continuidade às ações e aprofundar a formação

Gráfico 4. Prevalência de desnutrição (P/I) – 2005,
2007 e 2009
*

Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.

dos agentes de saúde, auxiliares de enfermagem indígenas e a
equipe local a respeito do problema desnutrição. É preciso também ampliar a participação das mulheres neste processo, pois
elas são, de fato, as grandes cuidadoras e guardiãs da cultura,
incluindo a culinária tradicional e os cuidados específicos relacionados às crianças. Sem o envolvimento e pleno entendimento do
problema por parte das mães e avós dificilmente as ações terão
a efetividade esperada.
Outra questão importante que precisa ser resolvida é
a do saneamento. Na maioria das aldeias, os sistemas
de abastecimento de água são precários e não há locais
adequados para o destino das fezes, situação que acarreta
contaminação ambiental e gera infestação por verminoses,
em especial ocorrências de doenças por veiculação hídrica.
Essa situação sanitária contribui para a perpetuação desse
tipo de doença.

CONTROLE DO CÂNCER DO COLO UTERINO
Apesar de ser um exame rápido, de baixo custo e efetivo
para detecção precoce, ainda existe baixa cobertura nacional
das ações de rastreamento do câncer do colo uterino em
mulheres indígenas.
Peso/Idade – NCHS 1977
Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.
*
Aldeias e polos-base Pavuru, Diauarum e Wawi, DSEI Xingu.
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O primeiro óbito registrado no Xingu por esse tipo de câncer
ocorreu em 1972. No período de 2000 a 2006 é registrado
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um aumento da mortalidade por câncer de colo do útero entre
as mulheres xinguanas:, foram registrados cinco óbitos. Destes
cinco, dois haviam sido diagnosticados ao final de 2004, já em
estado avançado, ocasionando morte em 2006.
Em 1989 foi realizado um inquérito epidemiológico para identificar a ocorrência de DSTs na área e foram identificadas lesões
de colo uterino até então insuspeitadas (Taborda et al, 2000).1
O câncer do colo do útero, á época, ainda não era identificado
como problema, quando a malária, o sarampo, a gripe, a pneumonia e a tuberculose estavam entre os maiores agravos a serem
enfrentadas pelas equipes de saúde.

os povos indígenas intensificaram seu contato com o mundo
urbano “ocidental”, as mudanças observadas no modo de viver,
particularmente relacionadas ao comportamento, à alimentação, às relações de trabalho e à diminuição da atividade física,
repercutiram de forma negativa em suas condições de saúde.
Casos de obesidade, hipertensão arterial, alterações no grau de
tolerância à glicose e nos níveis de lipídios séricos, aparecem
relatados na literatura atual e no atendimento clínico cotidiano,
com frequência semelhante ou maior que aquela observada na
população brasileira.
A saúde de um indivíduo está intimamente relacionada ao ambiente e às condições de vida da comunidade em que ele vive. Re-

Apesar da comprovada a exposição das mulheres do PIX a fatores de risco para câncer do colo do útero (MS, 2006)2 e a
necessidade de melhorar a cobertura dos exames e garantir
Gráfico 5. casos de Hipertensão Arterial* – 1986,
tratamento e acompanhamento dos casos, na prática tive2007, 2008 e 2009
mos muitas dificuldades na implementação do programa.
Buscando melhorar a cobertura e a qualidade dos exames
colpocitológicos, a resolutividade dos casos, e diminuir a
mortalidade, foi adotada uma estratégia de matricialização
das ações de prevenção ao câncer de colo do útero. Para isso
foi estabelecida uma parceria com a equipe dos Setores de
Patologia do Trato Genital Inferior e de Colpocitologia do
Departamento de Ginecologia da Unifesp.
O resultado desta estratégia se refletiu na redução do número
de alterações colpocitológicas de 13,5%, em 2005, para 4,4%,
em 2009, e na não ocorrência de novos óbitos ou de lesões
invasivas no colo do útero, até o momento. Um dos pontos
que consideramos chave para os bons resultados deste
trabalho foram as conversas, os encontros, as reuniões, a
participação efetiva das mulheres indígenas e, principalmente, o retorno dos resultados para elas. Trata-se de um
grande avanço na redução da morbimortalidade por câncer
do colo do útero e suas lesões precursoras no médio, baixo
e leste Xingu. Um maior impacto só será alcançado com a
introdução da vacina contra o papiloma vírus humano (HPV)
nas áreas indígenas.

Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.
*
Aldeias e polos-base Pavuru, Diauarum e Wawi.

Gráfico 6. Casos de Diabetes Mellitus
diagnosticados* – 2005, 2006, 2008, e 2009 –
e total de casos acompanhados em 2009

A TRANSIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
EM CURSO
Dentro do enfoque epidemiológico de risco que norteia todas
as atividades da Unifesp na prestação de serviços de saúde
no PIX, no que se refere aos adultos temos priorizado, nos
últimos anos, o acompanhamento da situação denominada
de transição epidemiológica e nutricional. À medida que
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Fonte: dados primários do arquivo Usma/Unifesp.
* Aldeias e polos-base Pavuru, Diauarum e Wawi - DSEI-Xingu.
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sultados de diferentes estudos mostram que pessoas submetidas
ao processo de “ocidentalização”, particularmente relacionado a
mudanças no estilo de vida e no hábito alimentar, tornam-se mais
susceptíveis às doenças crônicas não-transmissíveis, tais como
as doenças cardiovasculares e o diabetes mellitus, bem como
transtornos mentais em função do processo de crise de identidade
e de mudanças de hábitos, além de problemas decorrentes do
“genótipo de thrifty” ou “genótipo econômico”.3
Entre os povos xinguanos também têm sido identificado o
aumento da ocorrência de obesidade, hipertensão arterial, e,
mais recentemente, aparecimento de casos de diabetes mellitus.4 Estudos têm revelado uma modificação, mais acentuada
nos últimos anos, no perfil metabólico e nos níveis de pressão
arterial, indicando que estes povos têm apresentado alto risco
cardiovascular, tendo sido registrados três óbitos por acidente
vascular cerebral (AVC) nos últimos dez anos.
Na clínica cotidiana também esta mudança fica evidente com o
aumento dos casos de obesidade e diabetes e hipertensão arterial
e, inclusive, casos de AVC, conforme mostram os gráficos 5 e 6. Os
pacientes portadores de hipertensão arterial e diabete mellitus
são acompanhados mensalmente, sendo que todos os portadores
de diabetes e 56% dos hipertensos realizaram os exames laboratoriais preconizados pelo protocolo do serviço.
Em algumas aldeias o problema é mais significativo, principalmente em comunidades com maior acesso às cidades vizinhas e
aos alimentos industrializados. Estes problemas, contudo, ainda
não têm sido percebidos pelas comunidades como tal.
O processo de alcoolização entre os povos indígenas do Xingu
vem crescendo nos últimos anos, principalmente em decorrência
da intensificação do contato com a sociedade envolvente, com um
grande movimento de saída dos indígenas para os municípios
vizinhos.
Tem sido objeto de grande preocupação o aumento do número
de casos de indígenas alcoolizados, por conta da introdução de
bebidas alcoólicas fora do contexto sociocultural de consumo das
bebidas de uso tradicional, como o “caxiri”.
Há alguns anos esta questão vem sendo discutida nas reuniões de
conselho, de lideranças e com as comunidades, que consideram
que o aumento do consumo de álcool tem se tornado um sério
problema de saúde no Xingu. No ano de 2009, vários foram os
episódios envolvendo indígenas alcoolizados, com repercussões
no cotidiano das aldeias e polos-base, fazendo aumentar os casos
de violência doméstica. Como estratégia de enfrentamento deste
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problema está em andamento um diagnóstico participativo na
área de abrangência do médio, baixo e leste Xingu.

SAÚDE BUCAL
As doenças bucais, especialmente as cáries e doenças periodontais, por suas peculiaridades e relevância no quadro epidemiológico, têm sido enfrentadas por meio de uma ação programática
específica. Esse programa tem como eixos de trabalho a análise
situacional, a formação de recursos humanos, a educação em
saúde e a assistência odontológica propriamente ditas.
O declínio dos indicadores e o aumento do acesso aos serviços
odontológicos no Xingu estão relacionados à parceria estabelecida, em 2004, com a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (Forp/USP). A entrada da Forp/
USP possibilitou, além da extensão da cobertura, a capacitação
da equipe de saúde e o desenvolvimento de ferramentas de
monitoramento e avaliação das ações.
Em 2006, foi realizado um levantamento epidemiológico de
toda população acima de um ano de idade das aldeias do baixo,
médio e leste do PIX. A metodologia utilizada foi a preconizada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e a ficha clínica foi
adaptada do modelo proposto para o levantamento nacional
do Ministério da Saúde (SB 2000). A prevalência de cárie foi
avaliada pelo índice CPO (média de dentes cariados, obturados
e perdidos em uma mesma faixa etária), que pode variar de 0 a
32. As informações permitiram o conhecimento (quantitativo ou
qualitativo) sobre a situação da saúde bucal das comunidades,
com o propósito de subsidiar as ações de enfrentamento do
problema. Segundo dados do arquivo da Usma/Unifesp, a média
de CPO dos adolescentes de 12 anos das áreas de abrangência
dos polos-base Pavuru, Diauarum e Wawi, em 2006, era de 2,54.
Uma média, comparativamente, menor que a brasileira, que
registrou, em 2003, 2,78, e menor que a meta estabelecida pela
OMS no ano 2000, de média 3. A situação, contudo, permanece
aquém da nova meta da OMS, estabelecida em 2010, em que a
média deve ser de apenas 1 dente cariado.

ENCONTROS DE MULHERES INDÍGENAS
No Xingu temos nos aproximado das comunidades e especialmente das mulheres para entendermos quais, na visão delas,
são os principais problemas de saúde. Buscando valorizar o
papel social do segmento feminino, temos realizado, desde 2003,
encontros anuais onde se reúnem mulheres das diversas etnias,
as equipes multidisciplinares de saúde indígena e especialistas
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nos temas escolhidos pelas mulheres para serem discutidos. São
os Encontros das Mulheres Xinguanas, dos quais elas, cada vez
mais, têm participado, colocando suas dúvidas, trocando conhecimentos e apontando caminhos. Estes encontros têm consolidado
um espaço de diálogo e de construção coletiva de políticas e intervenções em saúde junto aos povos xinguanos, com um inédito
protagonismo feminino. Deles saem propostas de enfrentamento
dos problemas de saúde a partir do olhar das mulheres.

micidade das relações de poder e na avaliação contínua. Assim,
as atividades desenvolvidas utilizam metodologias de ensino
participativas e problematizadoras, pautadas pelas experiências
de vida e de trabalho dos envolvidos.

A oportunidade de explicitar um problema, e seus determinantes,
e entendê-lo a partir dos olhares de diferentes atores, permite que
as mulheres, as comunidades e a equipe técnica o incorporem
e legitimem como problema de fato, e não como um evento que
faz parte da paisagem local, apontando para possíveis soluções.
A comunidade deixa de ser objeto e passa a ser sujeito da ação.
Esta interação de saberes dá concretude ao sonho da construção de uma saúde indígena para e com os índios, baseada no
diálogo intercultural desprovido de conceitos reducionistas e de
preconceitos. No contexto do médio e do baixo Xingu, o evento
foi ritualizado e já contou com seis edições: Mobilização das
mulheres indígenas, saúde e educação – Primeira Conversa;
Doenças Sexualmente Transmissíveis e Câncer de Colo Uterino;
Gestação, parto e puerpério; Saúde da Criança e Segurança
alimentar; Saúde dos Adolescentes; Alcoolismo, drogas e violência. O sétimo encontro é esperado para 2012, com o tema
Saúde dos Idosos.

Formar profissionais indígenas para o gerenciamento e a gestão
em saúde indígena tronou-se uma das prioridades do Projeto
Xingu. Foram realizados, de 2004 a 2008, seis módulos do Curso
de Gestão em Saúde Indígena para uma turma de 27 alunos,
entre professores, diretores de associações, auxiliares de enfermagem, chefes de posto, coordenadores de saúde, entre outros.
Este processo está em andamento e tem contribuído muito para
o empoderamento dos próprios indígenas na tomada de decisões
e na gestão do sistema local de saúde. (agosto, 2011)

A formação de agentes indígenas de saúde está em andamento,
com uma nova turma de 60 alunos, que depois de nove módulos
de concentração e dispersão, deve se formar em 2011, com a
certificação concomitante à do ensino fundamental.

NOTAS
Taborda WC, Ferreira SC, Rodrigues D, Stávale JN, Baruzzi RG. Rastreamento do
câncer de colo uterino em índias do Parque Indígena do Xingu, Brasil central.
Rev Panam Salud Publica/ Pan Am J Public Health. 2000; 7 (2): 92-95.
1

2
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica. – Controle dos cânceres do colo
de útero e da mama. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.Disponível em:http://
dtr2004.saude.gov.br/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad13.pdf

A hipótese do genótipo de thrifty foi proposta pelo geneticista James V. Neel e
sugere que a tendência genética para desenvolvimento de diabetes mellitus e
obesidade estaria ligada à necessidade de populações de caçadores-coletores
precisarem engordar rapidamente em períodos de fartura de alimento para
suportar os períodos de escassez.
3

AMPLIANDO A FORMAÇÃO EM SAÚDE
A formação de recursos humanos para o trabalho em saúde
indígena sempre foi uma característica do trabalho da Unifesp
entre os povos indígenas do Xingu. Os programas de formação
trazem uma concepção ampla de construção social da saúde no
Xingu, calcada no diálogo intercultural e intersetorial, na dina-
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Gimeno SGA; Rodrigues D; Pagliaro H, Canó EM; Lima EES, Baruzzi RG.
Perfil metabólico e antropométrico de índios Arawak: Mehinaku, Waurá
e Yawalapiti, Alto Xingu, Brasil Central. Cadernos de Saúde Pública, Rio de
Janeiro, 2007.
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ATIX

A Regionalização das Decisões no
Parque Indígena do Xingu

Francisco Fortes

A Associação Terra Indígena Xingu (Atix),
em sua trajetória de 16 anos de existência,
passou por várias experiências com processos
integrados de gestão de projetos: ações de
fiscalização, comercialização de produtos
e logística têm ganhado vulto. Intensificouse também a interlocução política com o
movimento indígena e indigenista; com órgãos
públicos das mais variadas instâncias
de poder; com instituições nacionais e
internacionais; e, mais recentemente, com
as associações dos “parentes” indígenas

Nesse outro nível de relação institucional, os agentes das associações dos “parentes” indígenas passam de objetos a sujeitos
na luta pelos interesses mútuos que permeiam a continuidade
da existência dos povos que habitam o Parque Indígena do Xingu
(PIX). São agentes de um aprendizado processual necessário
para saber lidar com um universo outro, sem que com isso percam suas referências culturais e suas maneiras tradicionais de
lidar com as discussões e as tomadas de decisões. Eles tomam
frente e definem os caminhos a serem seguidos a partir desse
acúmulo de vivências e experiência. Caminhos que os conduzem
para um modelo próprio de gestão, fortalecendo-os ao ponto de
construírem, por si mesmos, as respostas às suas interações com
o “mundo do branco”.
Consolidada como a mais antiga associação em atividade no
Parque, a Atix protagoniza ações, atuando de forma autônoma
e sendo o principal eixo político-institucional na defesa dos
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Economista e pesquisador socioambiental/ISA

interesses e aspirações dos 16 povos que representa. As ações
da associação são baseadas na missão de “fortalecer os povos
xinguanos, preservando sua cultura e seus costumes tradicionais,
buscando o desenvolvimento econômico de forma sustentável,
garantindo seu protagonismo e preservação dos recursos naturais”; e nos objetivos descritos em seu estatuto social, que são:
“I - Promover a defesa ambiental e cultural relativa aos povos
indígenas do Parque Indígena do Xingu; II - Promover, organizar e
executar atividades destinadas a proteger e fiscalizar o patrimônio
territorial e os recursos naturais do Parque Indígena do Xingu;
III - Promover o desenvolvimento de alternativas econômicas
auto-sustentáveis para os povos indígenas xinguanos, respeitando a preservação de suas culturas, de seus modos tradicionais
de produção e manejo dos recursos naturais; IV - Promover o
desenvolvimento de atividades destinadas a garantir a saúde e o
bem-estar dos povos xinguanos; V - Organizar cursos e programas de estágio, além de outras atividades voltadas à educação
dos povos indígenas xinguanos e; VI - Desenvolver e apoiar as
atividades que atendam às necessidades de transporte dos povos
indígenas xinguanos”.
A Atix conta com outras instituições para realizar ações de sustentabilidade ambiental, cultural e econômica em seus territórios.
Alguns exemplos são os projetos executados com o PDPI, do MMA;
a parceria, desde 1996, com a Rainforest Foundation Noruega
(RFN), que investe recursos em fortalecimento institucional e
capacitação de seus gestores e colaboradores; e a parceria com
o Instituto Socioambiental (ISA), que, por meio de um processo
contínuo de apoio à formação dos gestores e colaboradores,
assessora a Atix desde sua criação na administração de recursos
financeiros, gestão e execução de projetos.
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acervo ISA

Encontro das Associações
do PIX, realizado em maio
de 2007.

surgimento das associações étnicas para
a institucionalização das relações no PIX
A partir dos anos 2000, a Atix passou por uma importante fase
de transição com a emergência de outras associações étnicas.
Esse fenômeno foi marcado pela necessidade dos povos habitantes do PIX de garantir seus direitos e conquistas nos campos
da cultura e do resgate dos territórios que habitavam antes de
passar a morar no Parque.
As associações Yarikaiu (Yudja), Moygu (Ikpeng), AIK (Kisêdjê),
Iakiô (Panará) e Tapawia (Kawaiwete – Kaiabi) passaram a dividir
com a Atix a gestão do PIX, iniciando sua atuação como representantes etno-institucionais. Os gestores e colaboradores buscaram
se preparar para os novos desafios, o que fez surgir um novo
tipo de liderança, político-institucional, capaz de interagir com o
“mundo do branco” e com o universo de relações estabelecidas
tradicionalmente por cada um dos povos representados.
As relações institucionais com a Atix principiaram com a condução em conjunto de ações de proteção e fiscalização territorial;
organização de assembleias e reuniões; efetivação de apoios e
parcerias em processos de produção; comercialização de produtos; e prestação de serviços de transporte. Com a experiência adquirida no fazer, as associações étnicas têm integrado suas ações
com as ações da Atix por meio da execução e gestão financeira
de projetos, e do intercâmbio de experiências e conhecimentos
acumulados.
Surge inicialmente a necessidade de buscar a união das representatividades políticas e comunitárias do PIX; depois o
imperativo de se organizar em um sistema capaz de dar corpo
ao grupo instituinte e transformar-se em um grupo instituído1
como fusão das diferenças evidentes que compõem o Parque;
e, por fim, a personificação dessa necessidade em uma nova
estrutura, que se traduza em um “reconhecimento”, um novo
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olhar e uma nova forma de agir a partir do que representa hoje
para os entes comunitários2 – dantes protagonistas únicos das
relações, articulações e decisões.

Mudança de paradigma – a regionalização
da gestão do PIX
A Atix busca o equilíbrio entre a visão de mundo indígena e o
aprendizado adquirido ao longo do tempo por meio do convívio
com os modelos do “branco”. O modelo de gestão experimentado desde a sua fundação precisa ser, portanto, ressignificado,
tendo em vista o fato de que homens e mulheres têm buscado,
no seio de suas aldeias, aliar os objetivos descritos no estatuto
social da Atix com a legislação pertinente e as leis costumeiras
de seus povos.
Esses homens e mulheres sofrem grande influência de um
“mundo de consumo” ao qual não pertencem. Morando nas
cidades ou em trânsito, eles adquirem bens de primeira necessidade, como roupas, remédios e alimentos; contratam serviços,
como hospedagens e fretes; e cultivam objetos de desejo, como
computadores portáteis e aparelhos de áudio, foto e vídeo.
Os recursos advindos do assalariamento pelas colocações em
Postos Indígenas de Vigilância, escolas, unidades básicas de saúde
e pela prestação de serviços em eventos no PIX e, em alguns casos, de ajudas de custo recebidas pelos serviços nas associações
indígenas, têm oferecido fonte de renda aos povos do PIX. Em
suas aldeias, cultivam alimentos, confeccionam utensílios domésticos e artefatos artesanais, o que gera excedentes e possibilita o
atendimento das necessidades adquiridas na relação, cada vez
mais próxima e cotidiana, com o “mundo do branco”.
Como resultado dessa realidade inconteste, conforma-se um
novo modelo de gestão no seio das relações entre a Atix, as demais associações indígenas do PIX, os movimentos de jovens e
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de mulheres, e ainda as instituições públicas e privadas com as
quais interagem. Esse modelo de gestão busca corrigir as falhas
do passado e traz o desafio de fortalecer a relação da Atix “para
dentro e para fora do PIX”, além de estabelecer contatos e definir
caminhos a serem seguidos de forma organizada e estruturada.
De forma que a Atix seja tratada não somente como um órgão
administrativo-financeiro para gerir recursos de projetos, mas
como uma instituição que representa e apoia os direitos e interesses de todos os povos do PIX, bem como os defende e luta
por eles. Que seja uma organização capaz de atingir os objetivos
primeiros e os fins últimos a que se propõe.
A gestão do PIX caminha para formar uma rede cujo núcleo
é a Atix. Mantendo suas raízes ideológicas iniciais, a Atix tem
fortalecido suas relações institucionais de base por meio da
atuação dos diretores regionais do Alto, Médio, Baixo e Leste
Xingu, para continuar fazendo parte do dia a dia das comunidades que representa e manter a proximidade necessária com as
associações étnicas. As relações que formam as estruturas sociais,
institucionais e políticas do PIX são: Atix X associações étnicas
X parcerias X lideranças tradicionais X comunidades, as quais
permitem que as ações da associação sejam executadas a partir
da integração de saberes, normas e valores locais e com a nova
estrutura organizativa da Atix, há uma retomada da aproximação
de todos os povos do Parque e as associações são copartícipes
nesse processo de mudança de paradigma.

Um grande desafio!
Uma nova geração de gestores e colaboradores passa a assumir a
gestão das organizações indígenas e dos grupos produtivos. São
jovens geralmente com experiências acumuladas nas áreas de
educação, saúde, movimentos jovens e integrantes dos grupos
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produtivos das aldeias. As mulheres vêm participando mais
ativamente dos processos de discussão e de tomadas de decisão,
assumido a condição de liderança e participando de eventos dentro e fora do Parque. Assumem posicionamentos e conquistam
espaço político cada vez mais referendadas pelas suas lideranças
tradicionais locais.
O grande desafio é encontrar um caminho possível sem ferir os
modelos tradicionais de discussão e de tomada de decisão para
que os agentes envolvidos3 sejam irradiadores do conhecimento
e estejam prontos para uma gestão cada vez mais autônoma, não
somente de suas estruturas institucionais e de seus projetos, mas
também de seus recursos naturais e conhecimentos tradicionais,
como pilares de suas relações dentro e fora do PIX.
Que a Atix e as demais associações étnicas tenham o reconhecimento geral de sua representatividade institucional. Que as
ações sejam continuadas e complementares, buscando seguir
uma linha mestra coerente e sinérgica com sua missão, seus
objetivos e as aspirações dos 16 povos do PIX que buscam encontrar uma formade se unir em favor de seus interesses comuns.
(setembro, 2010)
Notas
Grupo instituinte é, conceitualmente, o grupo que idealiza a criação de uma
instituição que o represente na busca da conquista de seus direitos. Grupo
instituído representa um estágio elevado de crescimento e amadurecimento
do grupo no momento em que passa a ser uma instituição devidamente
reconhecida e legalizada.
1

Entende-se aqui por “entes comunitários” os caciques e demais lideranças
comunitárias como mulheres, professores, chefes de postos indígenas.
2

3
Diretores e colaboradores das associações; membros dos grupos de jovens e
de movimentos de mulheres, grupos produtivos de mel e artesanato e demais
agentes envolvidos nos projetos executados pela Atix e associações étnicas.
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PROTAGONISMO

Políticas da Juventude Xinguana

Tatiane Klein

No PIX está emergindo um movimento
organizado de jovens. Diante de um
contexto de estrangulamento do pix pelo
avanço da fronteira agrícola, os jovens
xinguanos iniciam discussões que envolvem a
sustentabilidade sociocultural, se engajam
no domínio de tecnologias de informação, e
muitas vezes auxiliam na tomada de decisão
junto às lideranças tradicionais. é O QUE
TESTEMUNHA KUMARÉ IKPENG
Em abril de 2011, o jornal Folha de S. Paulo publicou a reportagem “Mais twitter, menos tradição”, afirmando que o acesso de
jovens indígenas às tecnologias da informação estaria mudando
a relação deles com rituais tradicionais. Como testemunha dessas transformações falava Kumaré Ikpeng, um protagonista no
uso das mídias não indígenas no PIX. O que a reportagem não
trazia consigo eram as muitas outras discussões que estão sendo
travadas pelos jovens nas comunidades indígenas do Xingu.
Kumaré, que participa do Movimento Indígena Ikpeng e ajudou
a organizar o I Encontro de Jovens Xinguanos em 2008, afirma
que: “Uma política nova está sendo construída, diante de todas as
políticas de fora. O I Encontro de Jovens foi baseado nos fatos que
estavam acontecendo. Saúde e educação [estavam] em péssimas
condições. Então os jovens hoje estão interessados em participar na política do município, do estado. Estão preocupados em
acompanhar essas políticas junto com lideranças; em facilitar a
informação das lideranças tradicionais – levando as informações
do Xingu para fora também”.
A participação política da juventude, contudo, não é ponto pacífico.
Em muitas regiões do Parque, testemunha Kumaré, os jovens
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Jornalista, mestranda em Antropologia/USP

ainda estão lutando para conquistar credibilidade. “Ainda há
conflito. São 16 etnias no Xingu e cada uma tem seu costume, sua
tradição. No Alto Xingu, por exemplo, para ser liderança tem que
ser uma pessoa de idade, lutadora; pessoas que ganham respeito
dentro da própria comunidade. Já no Médio, no Baixo, incluir
o jovem nas discussões políticas já está ganhando visibilidade.
Cacique abre mão de participar de uma reunião e coloca o jovem
no lugar. Ele é orientado pelo cacique, que decide que poder dar
para ele”, conta o jovem ikpeng. Por enquanto, o Movimento de
Jovens Ikpeng é vinculado à associação da comunidade, mas já
conta com uma diretoria, que está à frente de alguns projetos
próprios.
Ainda este ano, deverá acontecer o II Encontro de Jovens Xinguanos, de cuja organização, estima-se, devem participar mais
jovens do que os do primeiro. Durante o I Festival Culturas Xinguanas, que marcou as comemorações dos 50 anos do Parque,
foi realizado um pré-encontro de jovens para pensar o próximo
encontro, sua forma de organização e local dentro do Xingu.
Contando com a participação de representantes das diferentes
etnias do território, a reunião debateu a necessidade de comunicação entre os jovens de diferentes povos para facilitar aspectos
organizacionais e temáticos para o próximo encontro. A reunião
ainda contou com a presença e o apoio de representante do Fundo
das Nações Unidas para as Crianças (Unicef) no Brasil e da Ecoar
Comunicação. Na ocasião, eles relembraram as deliberações do
I Encontro de Jovens e decidiram realizar o segundo na aldeia
do povo Kuikuro, em setembro de 2011.

HISTÓRICO
O surgimento desse movimento de juventude tem a ver com a
organização dos jovens ikpeng, iniciada na escola indígena de
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A campanha ‘Y Ikatu Xingu e o Movimento
Jovem Ikpeng (MJI) promoveram, entre 5 e 10
de novembro de 2007, uma oficina temática na
aldeia Moygu, do povo Ikpeng. A ideia de realizar
o evento nasceu da preocupação da comunidade,
sobretudo dos jovens, com a preservação
de sua cultura e de seu território.

ensino fundamental em debates sobre cultura e meio ambiente.
Kumaré lembra: “Passou o pessoal do ISA para dar palestra sobre
o aquecimento global e nasceu essa preocupação. Os jovens da
escola e os professores se interessaram. Levaram essa proposta
para sua família. Hoje a luta pra preservar o meio ambiente
envolve pais e mães, começando pelos alunos... na comunidade
toda”. Derivou daí a participação dos jovens em manifestações
contra a PCH Kuluene – de que, até hoje, os impactos sobre as
terras indígenas não foram divulgados.
Ao longo de um ano e meio, a ideia de realizar um encontro
de jovens xinguanos foi amadurecida pelos Ikpeng. O principal
objetivo do encontro era verificar a possibilidade de discutir
conjuntamente a posição dos jovens diante dos problemas que
os preocupavam no Parque e descobrir se os jovens das outras
etnias traziam as mesmas preocupações. O I Encontro foi realizado entre os dias 15 e 20 de junho de 2008. Jovens Ikpeng,
Kamaiura, Kawaiwete, Yudja, Trumai, Panará, Wauja, Kalapalo
e Kuikuro se reuniram para discutir o futuro do Parque, debateram questões relacionadas ao meio ambiente, educação,
saúde e cultura. Eles compuseram mesas redondas para discutir com as lideranças: “As ameaças externas e a situação dos
recursos existentes no PIX”; “A situação da saúde e o trabalho
desenvolvido no PIX”; “As conquistas e a situação da educação
no PIX”; “As experiências de promoção e fortalecimento cultural
das comunidades do PIX”.
POVOS INDÍGENAS NO BRASIL 2006/2010 - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL

A partir desses debates, emergiu uma série de propostas e resoluções. Com relação às políticas de Educação, os jovens diagnosticaram problemas na forma como a educação diferenciada
é tratada pelos órgãos governamentais. Segundo eles, instâncias
como o MEC e as secretarias estaduais e municipais de Educação não reconhecem características dos sistemas de ensino
diferenciados e não acompanham o funcionamento das escolas
nas aldeias, por exemplo. As diretrizes elaboradas pelos jovens
xinguanos nesse âmbito envolvem dar continuidade à formação
de professores indígenas e à elaboração de materiais didáticos.
Eles reivindicaram também a construção de 27 escolas, cujas
instalações prediais devem responder ao padrão das construções
de cada povo.
O surgimento de casos de desnutrição, hipertensão, diabetes e
obesidade no Parque pautou a discussão sobre saúde. Com relação à saúde da mulher xinguana, os jovens chegaram à conclusão
de que é preciso haver melhor acompanhamento do processo de
gestação, bem como melhorias no diagnóstico e acompanhamento de doenças como o câncer de colo do útero e doenças sexualmente transmitidas (DSTs). Outro problema verificado pelos
jovens é o da necessidade de melhorias na atuação da equipe
multidisciplinar de profissionais de saúde na área. Eles avaliam
que é preciso formar um número maior de Agentes Indígenas
de Saúde (AIS), de Auxiliares de Enfermagem Indígena (AEI), de
Agentes Indígenas de Saúde Bucal (AISB), além de técnicos em
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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radiografia, protética, farmácia e enfermagem. Tudo isso atrelado
à valorização das parteiras e da medicina tradicional.
A temática do meio ambiente, cara à juventude xinguana por
ter estado inicialmente na base de suas mobilizações, também
esteve presente nas discussões. Preocupados com a situação de
degradação das matas ciliares que se encontram, em sua maior
parte, fora dos limites do PIX, e reconhecendo a Campanha ‘Y
Ikatu Xing – Salve a Água Boa do Xingu, como um movimento de
sucesso na recuperação de matas ciliares, os jovens propuseramse participar mais da campanha. Além disso, dentre outras
deliberações, planejaram acompanhar o processo de formação
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Xingu e propor a criação
de um programa (com a Unifesp e a Funasa) para tratar do problema do lixo. Foram discutidos também problemas referentes
à proteção territorial do PIX, que motivaram o grupo a decidir
pela implantação de um planejamento das ações de fiscalização
dos limites do Parque.
O encontro discutiu também questões relacionadas à cultura, a
partir do reconhecimento de uma série de problemas que devem
ser levados para debate nas comunidades. Chama a atenção o
consumo de bebidas alcoólicas dentro e fora do Parque, em
especial entre jovens, e a crescente introdução de alimentos
industrializados nas comunidades – que pode afetar as práticas
de cultivo dos alimentos tradicionais. Crescente também é a
introdução de trabalho remunerado no lugar dos mutirões tra-
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dicionais, cujo “pagamento” é feito por meio da celebração de
festas. A desvalorização do raizeiro, das parteiras, dos cirurgiões
odontológicos tradicionais e a introdução de pagamento aos pajés
também estiveram em pauta.
Também foi colocado em questão o uso das tecnologias de comunicação, em especial o direito de imagem dos índios. Apesar de
estar conectado com as políticas indígenas, esse uso é visto com
cautela: “Se você tira minha imagem, significa que vai roubar a
minha alma. Trabalhei oito anos no vídeo, vivi com isso. E para
fazer vídeo tinha que explicar, dizer o que estava fazendo”, explica
Kumaré. As resoluções tomadas com relação a esse problema
envolvem, por exemplo, a elaboração de um modelo próprio de
contrato para uso de imagem e a realização de uma oficina de
capacitação sobre uso de imagem para os jovens do Parque, em
articulação com as associações indígenas e a Portaria nº 177/2006
da Funai, que regulamenta a questão.
Mas Kumaré identifica o uso dessas tecnologias também como
um tipo específico de política, articulado com as dinâmicas das
culturas indígenas: “Hoje a gente vê a tecnologia como um complemento que vem ajudar a população indígena; um instrumento
que a gente tem que usar em favor da gente. É um instrumento
que leva a mensagem; e através dela a gente consegue chegar aos
políticos. Esse instrumento está sendo útil para a gente no sentido do reconhecimento e manifestação da cultura da população
indígena”. (julho, 2011)
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Grafismo Kisêdjê
Fonte: Acervo/ISA

Fernanda Bellei/ISA, 2010

GERAL
MUTIRÃO DA CIDADANIA
Promovida nesta semana em uma parceria
entre o Estado, a União e prefeituras de Gaúcha
do Norte, Canarana e Querência, entidades
e instituições se mobilizaram para levar aos
povos indígenas do Alto Xingu serviços aos
quais o acesso torna-se difícil em função das
distâncias. Tendo como base o posto Leonardo
Villas Bôas, o Mutirão da Cidadania atendeu os
Kuikuro, Yawalapiti, Aweti, Kamayurá, Waurá,
Mehinako, Kalapalo Nafukuá e Matipú. A
emissão de Carteira de Identidade, junto com
o Título Eleitoral e consultas médicas foram
alguns dos serviços mais procurados. (Raquel
Ferreira, Gazeta Digital, 21/09/2007)

XINGUANOS PEDEM PROTEÇÃO
PARA ÁREAS MITOLÓGICAS
O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade
consagrou o “Projeto Patrimônio indígena,
história da nossa gente”, do Instituto de
Pesquisa Etno Ambiental do Xingu (IPEAX),
presidido pelo cacique Aritana Yawalapiti.
Vencedor da categoria Apoio Institucional e/
ou Financeiro, o IPEAX promoveu o resgate da
memória, das tradições e dos lugares sagrados
dos povos xinguanos. Na cerimônia de entrega
do prêmio, no Teatro Nacional, o ministro da
Cultura Juca Ferreira assinou um documento
que legitima as áreas mapeadas pelo IPEAX
como Patrimônio Cultural Brasileiro, mas o
líder Yawalapiti quer que sejam protegidas
também pela Funai. O cacique Aritana quer
que as áreas sagradas do primeiro Kuarup e
as cavernas dos primeiros rituais de furação
de orelha, que ficaram fora do território demarcado, sejam reconhecidas pela Funai como
áreas indígenas protegidas em forma de ilhas.
(24 Horas News, 11/10/2008)

ÍNDIOS EXIGEM DEVOLUÇÃO
DE SEUS ARTESANATOS
Mais de 100 índios, entre eles 30 caciques
e guerreiros da etnia Kisêdjê, se reuniram
na câmara dos vereadores de Canarana, em
02/03, para reivindicar os artigos indígenas
apreendidos pelo Ibama no dia 10/02 em duas
lojas da cidade, por serem confeccionados
com penas e ossos de animais silvestres. Eles
receberam de volta o material apreendido
e protestaram contra a multa de R$ 13 mil
aplicada a Watatakalu Yawalapiti, que auxilia
voluntariamente os trabalhos de uma das lojas.
“A gente não mata 40 ou 100 aves em um dia

O agente do Ibama, Gaspar Rocha, recebe carta entregue por Ianuculá Kaiabi e Wadumba Kisêdjê no dia em
que mais de 100 índios se reuniram na Câmara dos Vereadores de de Canarana (MT), para exigir de volta
artigos de artesanato apreendidos pelo Ibama na Operação Moda Triste. A alegação do Ibama para recolher
os objetos foi que haviam sido confeccionados com penas e ossos de animais silvestres.

para fazer artesanato. Nós somos índios, sabemos lidar com a floresta. Nós caçamos para nos
alimentar e usamos os restos dos animais para
fazer os adornos. Isso sempre foi assim, essa
é nossa cultura e ela deve ser respeitada. Nós
usamos nossos enfeites assim como o branco
usa boné”, disse Adumba Kisêdjê, filho do
cacique Kuiussi Kisêdjê. O juiz André Simões
acalmou os presentes e se colocou à disposição
para resolver o impasse. Ele rebateu o argumento de Adumba, citando a Lei que proíbe
o comércio de adornos feitos com partes de
animais silvestres e explicou a sua finalidade.
“Vocês querem mesmo que o homem branco
comece a usar os ornamentos que vocês usam?
Quando nós, brancos, queremos uma coisa,
nós exageramos. Se todos os homens brancos
decidirem usar os ornamentos, aí sim, esses
animais serão extintos”. (Fernanda Bellei,
ISA, 03/03/2010)

BRIGADAS INDÍGENAS
COMBATEM O FOGO NO PIX
Teve início, em 10 de agosto, no Parque
Indígena do Xingu, a formação de cinco brigadas de prevenção e combate aos incêndios
florestais, resultado de uma parceria entre as
comunidades indígenas, o ISA e a empresa
Guarany – responsável pelo treinamento e
doação dos equipamentos. Foram realizados
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treinamentos, durante 20 dias, nas aldeias
Ngojhwêrê (povo Kisêdjê), Tuba Tuba (povo
Yudja), Capivara e Tuiararé (povo Kawaiwete),
e Moygu/Pavuru (povo Ikpeng). Essa iniciativa
atraiu ainda participantes do Posto Indígena
Diauarum e das aldeias Samaúma, Pequizal
e Paksamba, totalizando 112 pessoas. Grande
parte deste grupo é constituído por jovens,
em sua maioria homens, mas conta também
com a participação de jovens mulheres, adolescentes e homens mais velhos. Os trabalhos
focaram três linhas de ação: uso, manutenção
e funcionamento dos equipamentos; prática
de queimadas controladas ou planejadas –
levando em conta a construção de aceiros,
linhas de segurança e abordando questões
como hora mais propícia para a queima – e
combate de incêndios florestais. Nas aldeias
Ngojhwêrê, Tuiararé e Moygu, os participantes
se depararam com a realidade dos incêndios
que já estavam ameaçando as florestas mais
próximas. Apesar do pouco tempo que tiveram
nas ações de combate ao fogo nessas florestas,
foi possível testar o que foi aprendido no treinamento, ainda que fosse necessário mais tempo
para controlar efetivamente essas queimadas.
Os índios estão mobilizados para procurar
soluções que segurem o fogo até o período das
chuvas que se inicia geralmente em outubro.
As práticas de queimada sempre fizeram parte
das atividades cotidianas dos povos do Xingu.
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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alunos da UnB. O mestre explica que a casa é
uma pessoa, sua estrutura tem costelas, pés,
peito, pente, brinco, bumbum. “A gente faz
uma pessoa e essa casa não é inventada, ela
vem de nossos avôs. Só a família mora na casa,
sogra, filhos, genro, tios, netos”. O professor
Jaime Almeida explica que a construção das
casas é trocada por comida, mas, além disso,
os arquitetos têm um reconhecimento social
dentro da comunidade, “é uma pessoa de
talento”. Segundo o professor há uma preocupação muito grande dos povos que vivem no
Alto Xingu com a escassez de alguns materiais
utilizados há séculos e que estão se acabando
devido às novas formas de relação com o local
em que vivem. Para ajudar a solucionar esse
problema, o Centro de Pesquisa e Aplicação de
Bambu e Fibras Naturais da UnB, através da
Rede Brasileira de Bambu, irá propor ao Ministério da Ciência e Tecnologia um programa de
pesquisa para encontrar formas de substituir
esses produtos por outros sem prejudicar a
tradição da moradia. (Rachel Mortari, Site do
MinC,10/12/2010)

Jovens Kawaiwete (Kaiabi) usam bombas costais durante o primeiro treinamento de combate ao fogo
nas aldeias do Xingu, fruto de uma parceria entre o ISA e a empresa Guarany, firmada em 2009.

Fogueiras na beira do rio, dentro de casa,
fogo para a colheita do mel, para espantar
marimbondos e para preparação das roças
são alguns exemplos de seu uso. No entanto,
fatores como o aumento do desmatamento no
entorno do Parque e a degradação ambiental
contribuem para que essas queimadas rotineiras hoje se propaguem com uma rapidez
inesperada devido à diminuição da umidade
do ambiente. Diante desta recente condição,
as comunidades indígenas se dão conta cada
vez mais da necessidade constante de medidas para o controle das queimadas. É nesse
sentido que novos treinamentos ainda estão
para acontecer no Parque Indígena do Xingu,
replicando esta experiência positiva para mais
pessoas. (Katia Yukari Ono, Blog do ISA/Globo
Amazônia, 08/09/2010)

PROTAGONISMO
INDÍGENA
PATRIMÔNIO CULTURAL KUIKURO
PRESERVADO NA PRÓPRIA ALDEIA
Menos de um mês após a assinatura do acordo
de cooperação entre a Funai e a Associação
Indígena Kuikuro do Alto Xingu (AIKAX), o
presidente Márcio Meira irá acompanhar a
inauguração do centro de documentação da
Aldeia Kuikuro de Ipatse, nos dias 21 e 22/07.
O PIX será o cenário para projeção de vídeos
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narrados, filmados e editados pelos kuikuro.
Trata-se do lançamento do DVD “Cineastas
Indígenas”, fruto de oficinas ministradas pela
ONG Vídeo nas Aldeias em parceira com a
AIKAX. Por meio do projeto Documenta Kuikuro, vinculado ao Museu Nacional, da UFRJ, a
AIKAX documenta todo o conhecimento ritual,
xamânico e musical, em colaboração com
pesquisadores e cineastas indígenas. (Funai,
12/07/2007)

Arquiteto Maniwa Kamayurá
ensina alunos da UnB
Maniwa Kamayurá, representante dos povos
indígenas do Alto Xingu, especialista em construção da residência tradicional kamayurá, foi
o último mestre da disciplina Artes e Ofícios
dos Saberes Tradicionais, do projeto Encontro
de Saberes, promovido pela Universidade de
Brasília (UnB) em parceria com a SID/MinC.
Maniwa foi acompanhado pelo professor de
arquitetura da universidade, Jaime Almeida, e
construiu, junto com os alunos, uma maquete
das casas que está habituado a fazer. A maquete
construída tem 2m x 0,5m, uma casa original
tem em média 10m x 40m e abriga cerca de 30
pessoas. Produzida com materiais orgânicos –
madeira e fibras – é feita praticamente a mão,
com pouquíssimas ferramentas, dura de 15
a 20 anos e leva cerca de sete meses para ser
construída. Maniwa e seu filho Wali passaram
mais de duas semanas em Brasília com os

Índios Ikpeng criam
base de dados online
Nos dias 10 e 11 de dezembro, o povo Ikpeng
– uma das 14 etnias que vivem na TI do Xingu
(MT) – comemorou com uma grande festa
a inauguração da MAWO – Casa de Cultura
Ikpeng, na aldeia Moygu. O objetivo do projeto
que deu origem à MAWO é valorizar os saberes
tradicionais pelo uso de novas tecnologias
e possibilitar novas formas de expressão e
comunicação para a comunidade. Fizeram
parte do evento a apresentação da Base de
Dados Ikpeng e o lançamento de um CD com
cantos do Yumpuno – ritual de iniciação das
crianças – e do documentário Gravando Som,
dirigido pelos cineastas indígenas Kamatxi
Ikpeng e Karané Ikpeng, com participação
de Mari Corrêa, do Instituto Catitu. A Base
de Dados foi concebida com os professores
ikpeng, respeitando a cosmovisão do povo:
“Durante as oficinas conseguimos compilar
as bases de um vocabulário controlado, respeitando a visão dos Ikpeng e sua organização”,
explica Osvaldo Gomes, responsável técnico
pela criação da Base de Dados. O trabalho foi
desenvolvido como parte do treinamento da
equipe que vai operar a Base de Dados, sob
a supervisão de professores indígenas. Vários
membros da comunidade, especialmente os
mais velhos – que são os maiores conhecedores da língua, participaram de forma indireta,
sendo constantemente consultados. O software
escolhido para abrigar esse repositório foi o
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DSpace, um software livre desenvolvido pelo
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
e pela HP e que possui uma versão em português distribuída pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e tecnologia (IBICT).
Além do material histórico sobre a comunidade, a base de dados reunirá toda a produção
realizada pelos próprios Ikpeng, como filmes,
fotos, gravações de áudio, produção de livros
e desenhos. Uma ferramenta de pesquisa e de
fortalecimento cultural. O projeto conta ainda
com um site para que os Ikpeng possam dialogar com os não-índios (www.ikpeng.org, em
construção) Para isso, a comunidade também
vem buscando uma parceria com o programa
Gesac/MinC para estabilizar o acesso à internet
na aldeia, ainda precário. (Instituto Catitu,
dezembro, 2010)

DANOS AMBIENTAIS
ÍNDIOS NEGOCIAM DESOCUPAÇÃO
DA PCH PARANATINGA II
Uma comissão de três lideranças do PIX e
uma procuradora federal deixaram em 03/06
o canteiro de obras da PCH Paranatinga II, em
Campinápolis (MT), que foi invadida por cerca
de 130 índios na última quarta-feira. O grupo
viajou para Brasília, onde vai tentar agendar
uma audiência do presidente da Funai com cerca de 60 índios na próxima semana. O canteiro,
porém, permanece ocupado pelos indígenas até
pelo menos a definição da data do encontro.
Os cerca de 220 trabalhadores da construção,
mantidos reféns durante 3 dias, foram liberados. Os índios querem a paralisação da obra por
acreditarem que o Kuarup, principal festa do
Xingu, tenha se iniciado exatamente no local da
construção. (Midia News, 04/06/2006)

ESTUDOS DE PCH SUSPENSOS
TEMPORARIAMENTE
Mais de 80 índios do PIX, incluindo cerca de
70 guerreiros Ikpeng, conseguiram do governo
a suspensão temporária dos estudos complementares sobre os impactos ambientais da
PCH Paranatinga II. A reivindicação foi atendida depois de uma reunião na sede da Funai,
em Brasília, entre quinta e sexta-feira, com
representantes de vários órgãos do governo
federal. A usina começou a funcionar para
testes há algumas semanas no Rio Culuene,
um dos principais formadores do Xingu, entre
os municípios de Campinápolis e Paranatinga
(MT), ao sul do parque.
A realização do encontro foi uma exigência dos
Ikpeng em troca da libertação de 14 reféns em

PCHs nas cabeceiras*
Rio Culuene
 PCH Paranatinga II
Situação: em funcionamento
Município: Paranatinga e Campinápolis
Empresa: Paranatinga Energia Ltda.
Potência instalada (MW): 29
 PCH Culuene
Situação: Licença de Operação, em operação,
fase de testes
Município: Paranatinga
Empresa: Rede CEMAT Centrais Elétricas Matogrossenses
Potência instalada (MW): 1.794
 PCH Paranatinga I
Situação: Outorgada pela ANEEL, Licença de
Instalação, em instalação
Município: Paranatinga e Campinápolis
Empresa: Paranatinga Energia Ltda.
Potência instalada (MW): 22
Rio Roncador
 PCH Rio Roncador
Situação: sem informações
Município: Nova Brasilândia
Empresa: José Pupim
Potência instalada (MW): 7.50
Rio Ronuro
 PCH Ronuro
Situação: sem informações
Município: Paranatinga
Empresa: Sopave Norte S/A Mercantil
Potência instalada (MW): 70
Rio Von Den Steinen
 PCH Agro Rio Von Den Steinen Ltda
Situação: Outorgada pela ANEEL, Licença de
Instalação, em instalação
Município: Nova Ubiratã
Empresa: Tecnovolt Centrais Elétricas Ltda.
Potência instalada (MW): 5.8
(*Informações da Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso de
2006; com exceção dos dados sobre a Paranatinga II).

negociação feita diretamente com o presidente
da Funai, Márcio Meira. Do dia 20 ao dia 25,
ficaram retidos na aldeia Moygu seis funcionários do órgão e oito consultores da Paranatinga
Energia S.A., que coletavam dados sobre os
efeitos para os povos indígenas da barragem,
de responsabilidade da empresa. Todos foram
soltos e levados para Cuiabá.
Além dos Ikpeng, participaram da audiência
em Brasília representantes de outras etnias,
como os Kuikuro, Kamaiurá, Waurá, Kaiabi,
Kalapalo e Yawalapiti. Agora eles voltarão às
suas comunidades para consultá-las sobre
a continuidade dos estudos. Se forem autorizados, eles serão retomados com técnicos
indicados pelos índios em acordo com a Funai.
As lideranças xinguanas pretendem manifestarse novamente só quando tiverem em mãos as
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conclusões das pesquisas complementares
ao Estudo de Impacto Ambiental Durante a
reunião, os indígenas voltaram a exigir que
a Paranatinga II pare de funcionar e que nenhuma outra PCH seja construída na região.
Além do presidente interino da Funai e diretor
de Assistência, Aloysio Guapindaia, estavam
presentes representantes da Paranatinga, do
Ibama, da Casa Civil e dos ministérios de Minas
e Energia, Meio Ambiente e Justiça.
As obras da Paranatinga II chegaram a ser interrompidas durante a batalha judicial travada
entre a empresa e os indígenas. Desde 2004, as
comunidades xinguanas vêm manifestando-se
contrárias à construção da Paranatinga II e de
outras barragens perto de suas terras. Elas
argumentam que o ciclo de vida dos peixes,
importante fonte de alimento, será prejudicado
e que sítios sagrados serão atingidos. Existem
pelo menos mais cinco PCHs previstas para as
cabeceiras do Xingu. Algumas ainda estão em
processo de licenciamento pela Secretaria do
Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema). Uma
delas é de responsabilidade da Paranatinga
Energia. Não existe um estudo integrado sobre
os impactos de todas elas nos rios da região.
(Oswaldo Braga de Souza/ISA, 04/03/2008)

PCHS NO XINGU PREOCUPAM
ÍNDIOS E PESQUISADORES
A falta de informações sobre as obras projetadas e em andamento para a região do Xingu,
incluindo hidrelétricas, estradas e empreendimentos que causam impactos socioambientais
foi a queixa comum de várias lideranças
indígenas que participaram da mesa-redonda
“A questão energética e de infraestrutura no
Xingu”, durante o II Encontro das Nascentes
do Xingu em 17/10. O evento realizou-se
paralelamente à I Feira de Iniciativas Socioambientais no Parque de Exposições Cidade
Jardim, em Canarana. A principal preocupação
em relação às obras de infraestrutura para a
região concentra-se nas PCHs previstas e em
construção no entorno do PIX. A preocupação
com as PCHs não é exclusiva dos índios, sendo
compartilhada com pesquisadores e organizações da sociedade civil. “Falta entender os
reais impactos dessas PCHs e de que forma são
monitoradas”, alerta o professor e pesquisador
Cesar Mello, da Universidade Estadual de Mato
Grosso, participante da mesa. Especializado
em ecologia de peixes, Mello questiona como é
feito o monitoramento dessas PCHs. “Elas são
construídas em locais de difícil acesso, sempre
nas cabeceiras dos rios”. De acordo com Mello
é muito comum que os estudos de impacto
sejam realizados ao mesmo tempo em que se
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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iniciam as obras de construção e os pesquisadores costumam ter pouco conhecimento
sobre os locais dos empreendimentos. “É
comum encontrar erros graves na identificação
de espécies nos diagnósticos ambientais dessas
obras”. O professor diz ainda que as audiências
públicas são realizadas apenas nos municípios
onde o empreendimento será construído e não
inclui os municípios rio abaixo e rio acima. Defendeu ainda que as PCHs deveriam ser objeto
de um longo monitoramento para que se possa
avaliar efetivamente que impactos causaram
ou estão causando. E que os rios deveriam ser
monitorados pelos menos dois anos antes de
se iniciar uma construção. Mello afirmou que
a falta de conhecimento da ictiofauna dos rios
está sendo usada para validar esses empreendimentos e o uso de equipamentos padronizados
nas pesquisas nos rios não funciona em todos
eles e, por isso, a maioria dos peixes está
ficando fora desses estudos. Outro argumento
utilizado por Mello é que a saída encontrada
pelos empreendedores para resolver a questão
da reprodução dos peixes, construindo escadas,
que supostamente facilitariam a subida dos
peixes na piracema, tem eficiência discutível
e custo altíssimo. Os peixes não conseguem
encontrar a abertura para subir e da mesma
forma, não a encontram na descida. Para agravar o quadro, quando as turbinas de uma usina
são acionadas, a correnteza do rio torna-se
muito mais rápida e o aumento da velocidade
faz com que os ovos e larvas que carrega
não consigam ultrapassar a coluna d´água,
levando-os para o fundo e causando a morte
dessas populações de peixes. Sem contar ainda
que bancos de algas que antes não existiam no
ambiente começam a proliferar acima e abaixo
das barragens nos rios. Além de alterar o regime de águas, a operação das turbinas provoca
desmatamento nas margens por conta da velocidade da água. Um ponto comum levantado
pelas lideranças indígenas é a necessidade de
se criar um Comitê de Bacia para o Rio Xingu,
como já existe em outros rios brasileiros desse
porte, para que a discussão sobre a questão
seja mais bem debatida e transparente. Ao
final, tanto as lideranças indígenas quanto
pesquisadores deixaram claro que ninguém é
contra o desenvolvimento do estado, mas que
o planejamento não pode ser equivocado. (Inês
Zanchetta, ISA, 19/10/2008)

NOVAS INVASÕES MADEIREIRAS
AMEAÇAM PAZ ENTRE ALDEIAS
O PIX segue sendo ameaçado por invasões
de madeireiras clandestinas. Agora é a vez de
lideranças Ikpeng pedirem auxílio ao governo
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federal para evitar o alastramento do desmatamento perto de uma aldeia desta etnia. Os
índios afirmam que se os órgãos responsáveis
não intervierem pode haver conflitos violentos
entre aldeias do PIX, fato até hoje inédito. Em
ofício enviado no começo deste ano à Funai,
a Associação Indígena Moygu Comunidade
Ikpeng (Aimci) relata a gravidade da situação
na aldeia Ronuro, que, não por coincidência, é
vizinha à aldeia Terra Nova, dos Trumai, onde
800 ha de floresta foram desmatados entre
2004 e 2005. O administrador regional da
Funai no PIX, Tamalui Mehinako, esteve nas
duas aldeias cujos caciques associaram-se
aos madeireiros dos municípios vizinhos e
já avisou a presidência da Funai do risco de
um conflito entre índios. O administrador do
parque, contudo, afirma que nem dinheiro os
caciques envolvidos no esquema conseguem
ganhar. “Todo o lucro fica com os brancos, os
índios não conseguem nada, apenas se endividar”. O problema é que a falta de recursos
atinge também a própria Coordenação de
Fiscalização da Funai. Tamalui diz que desde
o ano passado aguarda a liberação de verbas
para que os fiscais do Xingu possam vistoriar
os pontos mais vulneráveis da reserva em
condições mínimas de trabalho, o que inclui
equipamentos de rádio, barcos a motor e combustível. Enquanto o apoio não chega, novas
invasões pipocam no PIX. Na semana passada
Tamalui recebeu em seu escritório em Brasília
um radiograma de Alupá Kaiabi, coordenador
de fiscalização alocado no parque, que alerta
para nova denúncia de extração ilegal de madeira na região norte do PIX. (Bruno Weis,
ISA, 02/02/2007)

PF PRENDE 35 POR
EXTRAÇÃO ILEGAL
Trinta pessoas foram presas em MT e cinco
em Londrina (PR), ontem, durante a Operação
Mapinguari, que desbaratou um esquema
de extração, transporte e comércio ilegal de
madeira no PIX para exportação. Na denúncia
do MPF, acatada pelo juiz da 1ª Vara Federal,
grileiros, proprietários rurais e arrendatários
de fazendas em torno do PIX promoviam a
exploração e providenciavam os recursos
financeiros, materiais e humanos para atingir
os objetivos da quadrilha. O suporte técnico
era feito pelos servidores do Ibama e Sema,
encarregados de obter facilidades nos órgãos
públicos, corrompendo os servidores para
regularizarem as terras griladas, além de
elaborar e aprovar os projetos de exploração
e manejo florestais fraudulentos. A madeira
extraída do Parque Indígena era comerciali-

zada como se fosse retirada das fazendas e
ainda gerava crédito florestal. Os empresários
e madeireiros participaram da organização
com o financiamento da grilagem e adquiriam
as madeiras extraídas ilegalmente da área
indígena. Os índios Trumai, aliciados pelo
bando, permitiam a exploração de madeiras no
interior da reserva. Em troca, eles recebiam
carros e dinheiro. (Débora Siqueira, Gazeta
de Cuiabá, 17/05/2007)

FUNAI TENTA LIBERTAR
6 ÍNDIOS PRESOS PELA PF
São seis índios trumai, do PIX, presos semana
passada na Operação Mapinguari, da PF. Os
índios, que na avaliação da Funai são inimputáveis, ao contrário do parecer do MPF e
da Justiça, tiveram a prisão prorrogada por
mais 15 dias. A Justiça alegou que eles não
colaboraram com as investigações. A Funai vai
propor que prestem novos depoimentos para
serem soltos. Os índios integrariam quadrilha
que extraiu madeira ilegalmente no valor de R$
28,16 milhões. (OESP, 23/05/2007)

EMPRESAS RESPONDEM
POR DANOS NO XINGU
As empresas da região do Xingu, flagradas e
multadas pelo Ibama em 2006 por agressão
ao meio ambiente, agora vão responder judicialmente pelo dano ambiental na Vara Agrária
de Altamira e no Juizado Especial Ambiental
do Xingu. O Ministério Público Estadual ingressou com 137 ações civis públicas contra
os agressores do meio ambiente, requerendo,
entre outras medidas, indenização pelo dano
causado, reflorestamento e outros serviços. Os
crimes ambientais variam entre os de menor
potencial, como pesca predatória, até extração
e transporte ilegal de madeira ou outros como
incêndio e retirada de mata nativa, todas ações
oriundas dos autos de infração realizados pelos
fiscais do Ibama na região do Xingu. (Aline
Brelaz, O Liberal, 18/03/2008)

DEZ SÃO PRESOS NO XINGU
Dez pessoas foram presas nos últimos dois
dias no município de Feliz Natal na Operação
Arco de Fogo, da PF, por desmatamento e
transporte ilegal de madeira. As propriedades
onde os crimes ambientais estavam sendo
cometidos ficam dentro do PIX. Os agentes
encontraram uma grande área devastada e
uma quantidade expressiva de madeira pronta
para ser transportada. Cinco caminhoneiros e
dois operadores de motosserra foram presos
por policiais federais. Entretanto, um dos
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para que os povos do Xingu participem da
gestão de um método de ensino diferenciado e
de qualidade. (Paula Mendonça/Blog do ISA/
Globo Amazônia, 20/08/2010)

EDUCAÇÃO
TERRITÓRIO ETNOEDUCACIONAL
SE DELINEA NO PIX
Terminou hoje (20), no Posto Pavuru, no
Parque Indígena do Xingu, a reunião para
pactuação do Território Etnoeducacional do
Xingu. Trata-se de um plano de ação que está
sendo acordado entre os povos indígenas,
Funai, Secretaria de Educação do Estado,
Ministério da Educação (MEC), Universidade
do Estado de Mato Grosso e ISA. Assim como
no Xingu, outros 31 Territórios Etnoeducacionais estão em processo de implantação. Os
chamados Territórios Etnoeducacionais (TEE)
foram recentemente criados pelo MEC para
reformular a política educacional das mais de
2 500 escolas indígenas existentes no Brasil.
O objetivo é reunir gestores públicos, povos
indígenas, universidades e organizações nãogovernamentais, que atuam em um mesmo
território indígena, para definir as ações, a
destinação do orçamento e os papéis na gestão
– além de propor a formação de uma comissão
que acompanhe e fiscalize a execução do plano
pactuado. No caso do PIX, onde habitam 16
povos indígenas, existem 53 escolas municipais
e estaduais com 106 professores indígenas
formados ou em formação, que atendem mais
de dois mil alunos. Prevê-se que este número
aumentará consideravelmente no futuro. O
atendimento à educação do PIX está distribuído
entre os municípios de Canarana, Querência,
Marcelândia, Feliz Natal, Nova Ubiratã e Gaúcha
do Norte. No entanto, nesta reunião estiveram
presentes apenas dois desses municípios,
Gaúcha do Norte e Canarana, o que confere
um desafio ainda maior para a organização
destes atores em torno do Território Etnoeducacional. O plano de ação que foi pactuado
na reunião no Pavuru possibilita a criação das
bases para o desenvolvimento de uma política
educacional no Xingu. Para sua concretização
é necessário o reconhecimento deste Território
Etnoeducacional pelas diferentes instituições
governamentais envolvidas, criando condições

SAÚDE
XINGU ENFRENTA AVANÇO DE
DSTS, DIABETES E OBESIDADE
É o que diz Douglas Rodrigues, médico sanitarista e coordenador do projeto Xingu da
Unifesp. O projeto é responsável pelo atendimento médico de 2.263 índios que vivem nas
aldeias do Médio e Baixo Rio Xingu, por meio
de convênio com a Funasa. Em entrevista,
Rodrigues relata que o trabalho médico no
Xingu enfrenta o desafio de estancar o avanço
de “novas” enfermidades na área, como as
DSTs, obesidade, hipertensão e desnutrição
infantil. As DSTs, inclusive, estão por trás da
mais recente epidemia diagnosticada na região:
a de câncer de colo de útero. De acordo com
Douglas Rodrigues, o atendimento prestado
pela Unifesp - iniciado em 1965 - faz do Xingu
uma exceção positiva em relação ao panorama
da saúde indígena no Brasil, mas não consegue
avançar em ações de prevenção e promoção de
saúde, e fica “correndo o tempo todo atrás das
doenças”. Ele afirma ainda que o convênio da
universidade com a Funasa também sofre com
atrasos nos repasses de recursos e que a fundação ainda não conseguiu adequar o modelo
de atendimento às especificidades dos povos
indígenas. (Bruno Weis, ISA, 26/06/2006)

EXONERAÇÃO DO CHEFE DO DSEI
DA FUNASA REVOLTA ÍNDIOS
Os índios da aldeia Pavuru, no Xingu, no Mato
Grosso, mantêm assembleia extraordinária
desde quinta-feira (25) com oito funcionários
da Funasa que participavam de um encontro
sobre o plano de trabalho de saúde na aldeia
para os próximos três anos. Os índios detiveram os servidores ao serem informados que o
chefe do Distrito Sanitário do Xingu, Jamir Alves
Ferreira, no cargo desde de 2005, seria exonerado. Isso revoltou os índios, que possuem
uma relação muito boa com ele e não querem
sua saída, explicou o índio Marcelo Camaiurá,
da Aldeia Pavuru. Camaiurá explicou que não
se está mantendo ninguém como refém, mas
sim em assembleia extraordinária. A decisão
da Funasa descontentou os indígenas porque
eles não foram consultados sobre a mudança
(Estadão Online, 27/10/2007)

ÍNDIOS OCUPAM ESCRITÓRIO
DA FUNASA EM CANARANA
O início de um protesto, organizado pelos índios do PIX, marcou a manhã de hoje, 18, no
escritório da Funasa, em Canarana. Cerca de
130 indígenas das etnias Kisêdjê, Ikpeng, Kamaiurá, Yudjá e Kaiabi reivindicam melhorias
no atendimento dispensado aos povos indígenas na área da saúde, e querem esclarecimentos sobre o fim do convênio entre a Funasa e a
Unifesp, responsável pelo Projeto Xingu. Eles
também reclamam que os povos indígenas e
a Unifesp não foram consultados sobre as
© Sara Nanni/ISA, 2008

responsáveis pela exploração ilegal de recursos
ambientais continua foragido. (Alecy Alves,
Diário de Cuiabá, 09/05/2009)

Mairawê Kaiabi coordena o protesto de cinco etnias do PIX
contra o fim do convênio entre a Funasa e a Unifesp.
Eles ocuparam a sede da Fundação em Canarana (MT)
e pedem explicações sobre o futuro da saúde no Parque.
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medidas tomadas pelo governo. Há 43 anos, a
equipe da universidade presta atendimento aos
índios do Parque e é considerada referência na
assistência à saúde indígena no Brasil.
A continuidade do trabalho da Unifesp ficou
inviabilizada por um decreto assinado em
25 de julho deste ano, pelo Presidente Lula,
que impede a assinatura de convênios com
entidades dirigidas por servidores públicos
federais. A Funasa então abriu edital em outubro último. Escolheu a Associação Nacional
dos Rondonistas, que deverá cuidar do DSEI do
Xingu. Em notícia publicada no site da Unifesp
sobre o fim do convênio, o médico Douglas
Rodrigues, coordenador do Projeto Xingu,
afirma que uma forma de dar continuidade ao
trabalho seria incluir os recursos atualmente
destinados ao projeto no pacote de serviços
contratados pelo governo junto ao hospitalescola da instituição.
O cacique Mairawê Kaiabi disse que os funcionários não poderão sair até que todas as
indagações dos índios sejam respondidas e que
o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
seja informado das suas reivindicações. “Há
uma demora em resolver o problema do Xingu
e a Funasa vem adiando isso. Queremos falar
com o ministro para que ele saiba o que nós
estamos precisando, e para discutir com ele o
problema do fim do convênio com a Unifesp.
Não queremos que a Unifesp saia do Parque.
Nós estamos revoltados com isso”.
Mairawê enfatizou a necessidade de discutir
outros problemas que também afetam a saúde
indígena e não têm a ver com o atendimento da
Unifesp, como a falta de medicamentos e transporte dos pacientes doentes para os hospitais e
a ineficiência no repasse de recursos. O cacique
informou que o protesto está sendo liderado
pelas mulheres indígenas, que, segundo ele,
são as que mais sofrem com a precariedade
dos serviços de saúde: “Nós, homens, estamos
apenas acompanhando as mulheres aqui,
porque são elas que veem os filhos sofrerem
por falta de atendimento”. A ideia do protesto
em Canarana teve início no V Encontro de
Mulheres Xinguanas, que reuniu mais de
200 mulheres no Posto Indígena Pavuru, na
primeira semana de novembro.
Segundo Lauriel Francisco da Silva, chefe de
administração da Funasa em Canarana, o órgão
está disposto a prorrogar o convênio com a
Unifesp por mais quatro meses ou até abril do
próximo ano. “Sempre vimos a Unifesp como
parceira e reconhecemos o seu trabalho. O que
está acontecendo é um problema legal porque
a Unifesp é uma instituição de ensino e, pelo
novo decreto, o convênio precisa ser encerra618
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do”. Para Hélio Ramos, do setor de informações
da Funasa em Canarana, o principal problema
é a burocracia no repasse dos recursos. “Nosso
DSEI não é gestor do dinheiro que vem de Brasília e esse é um grande problema. As verbas
ficam todas centralizadas em Cuiabá e chegam
reduzidas, ou demoram muito para chegar no
Xingu”. (Sara Nanni/ISA 18/11/2008)

INICIATIVAS
SOCIOAMBIENTAIS
TOP BRASILEIRA em DEFESA
DA ÁGUA DO XINGU
Dois anos depois de sua primeira viagem à
Amazônia, Gisele Bündchen voltou à região e
vestiu a camiseta da campanha Y Ikatu Xingu
– Salve a Água Boa do Xingu. A top brasileira
quer avisar ao mundo que as águas da bacia
amazônica correm perigo. Como Gisele não
é de emprestar sua beleza, seu nome e seu
poder a qualquer causa, conclui-se que o caso
é sério. Esta é a primeira vez que Gisele abraça
uma causa ambientalista. Amante da natureza,
seu interesse real sobre os problemas com o
meio ambiente surgiu depois de sua primeira
visita ao Alto Xingu, na aldeia Yawalapiti. Agora
Gisele esteve no Médio Xingu, na região dos
índios Kisêdjê, de cerca de 300 habitantes, para
conhecer melhor a situação da água no local.
Por que você está apoiando a campanha
Y Ikatu Xingu? Acho que todo mundo tem de
se preocupar com a questão das águas para
que o planeta sobreviva e nossos descendentes
possam ter um futuro decente... O mundo vem
sofrendo reações muito fortes da natureza e
isso é um sinal de que temos de tomar uma
atitude. Já! Se a gente continuar só abusando
dos recursos naturais, sem a preocupação de
preservá-los, vamos acabar nos destruindo. Y
Ikatu Xingu significa “água boa, água limpa”
na língua kamayurá. A campanha é uma iniciativa do ISA e visa à proteção e recuperação
das nascentes e matas ciliares ao redor do rio.
(Lilian Pacce, OESP, 25/05/2006)

‘Y IKATU XINGU E JOVENS
IKPENG REALIZAM OFICINA
A campanha ‘Y Ikatu Xingu e o Movimento
Jovem Ikpeng (MJI) promoveram, entre 5 e 10
de novembro, uma oficina temática na aldeia
Moygu, do povo Ikpeng, no Parque Indígena do
Xingu (PIX). A idéia de realizar o evento nasceu
da preocupação da comunidade, sobretudo dos
jovens, com a preservação de sua cultura e de
seu território. E também da sua necessidade

de informar-se sobre problemas que, segundo
eles, “agridem o meio ambiente” – como o
assoreamento dos rios, a retirada ilegal de
madeira, desmatamentos e queimadas – e
sobre como isso afeta seu modo de vida.
Algumas atividades do evento chegaram a
contar com a presença de até 50 pessoas, entre
jovens, alunos da escola local, lideranças e
velhos, que não deixaram de participar e de
dar suas opiniões mesmo enquanto realizavam
tarefas tradicionais, como a confecção de utensílios e artesanato. Essas atividades ocorreram
em vários lugares diferentes: na Mungye, casa
do centro da aldeia, onde acontecem as reuniões e são tomadas as decisões; na casa grande
do cacique Mayaum, na escola, na roça, no
caminho da aldeia e nos quintais das casas.
No encontro, foram abordados o histórico, a
importância para as comunidades indígenas
e as principais iniciativas da campanha,
como ações de reflorestamento de nascentes
e matas ciliares, a implantação de sistemas
agroflorestais (SAFs) e a formação de agentes
socioambientais. Foram apresentadas ainda
informações sobre a participação dos vários
segmentos envolvidos, como os povos Kisêdjê
e Yudja, assentados, agricultores familiares,
produtores rurais, prefeituras e escolas da
região das cabeceiras do Xingu.
A oficina abriu espaço para as próprias práticas
agrícolas e conservacionistas dos indígenas e
discutiu os principais impactos do desmatamento e das queimadas dentro e fora do PIX.
Ocorreram explanações teóricas e exercícios
práticos de técnicas agroflorestais que vêm
sendo usadas nos projetos da campanha. Os
participantes coletaram sementes, tiveram informações sobre novas formas de manuseá-las
e plantá-las, implantaram SAFs com espécies
nativas e frutíferas, em pequenas áreas experimentais em suas roças e quintais. Aprenderam, por exemplo, como fazer a “muvuca”,
uma mistura de sementes que é colocada em
uma mesma cova, e tiveram demonstrações
de como evitar a erosão. Já há alguns anos, a
Escola Indígena Ikpeng, em especial por meio
de seus professores Korotowï, Maiua e Iokore,
discute as mudanças no meio ambiente e o
que isso pode significar para a sobrevivência
futura dos povos indígenas.
Participação na campanha “Queremos
discutir e nos informar sobre as causas [dos
impactos ambientais] para poder agir. Não
queremos ficar parados, pelo menos podemos contribuir para melhorar, sabemos que
podemos não acabar com os problemas, mas
não queremos ficar parados”, afirmou Txonto
Ikpeng, uma das lideranças do MJI, que condu-
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ziu a discussão sobre formas de participação da
comunidade na campanha ‘Y Ikatu Xingu. Os
jovens Ikpeng têm atuado de forma vigorosa e
entusiasta na defesa dos direitos de seu povo.
O MJI apresentou algumas propostas para
contribuir com a mobilização, como, por exemplo, a realização de oficinas para formação de
agentes agroflorestais, com o envolvimento da
escola em plantios – como forma de recuperar
as áreas degradadas ao redor da aldeia e dar seqüência ao que foi iniciado na oficina. Também
surgiu a idéia de firmar uma parceria com a Associação Indígena Moygu Comunidade Ikpeng
(AIMCI), que representa formalmente o povo
Ikpeng, para a venda de sementes destinadas
ao reflorestamento fora do PIX. Foi considerada
importante ainda a realização de um encontro
com outros jovens xinguanos para tratar dos
temas território e cultura.
“Eu apóio a campanha ‘Y Ikatu Xingu porque
sem a floresta eu não vivo e conto com a ajuda
de parceiros como o ISA que têm a mesma
preocupação”, disse o cacique Mayaum. “É
importante que estejam fazendo esse trabalho,
porque, senão, como vai ficar a situação da caça,
da pesca, se alguém não cuidar, como nossos
netos vão comer, vão viver? Como vai ser o futuro
para eles?”, questionou. Alertou ainda que a floresta abriga espíritos que devem ser respeitados
e que o ciclo de vida da mata também precisa
da ajuda dos índios para continuar.
“Os jovens já se mobilizam no sentido dessa
preocupação que vocês têm e nós temos também”, comentou o cacique. Ele contou ainda
que os Ikpeng já trabalham há alguns anos,
mesmo antes do surgimento da campanha,
para a preservação de seu território e de seus
recursos naturais. Eles têm participado da
fiscalização das fronteiras do PIX e realizaram
expedições até suas terras ancestrais. Mayaum
lembrou que os jovens Ikpeng organizaramse para visitar órgãos federais em Brasília e
protestar contra a construção de barragens
nas cabeceiras do Xingu, o que, de acordo com
eles, vai prejudicar a pesca e inundar sítios
históricos importantes. (Rosana Gasparini e
Rosely Sanches/ISA, 26/11/2007)

FESTIVAL MUNICIPAL DE
SEMENTE DE CANARANA
Em 08/05 foi lançado o I Festival Municipal
de Sementes. Até outubro, as 14 escolas do
município, num total de cerca de 4 mil alunos,
deverão coletar sementes de espécies nativas
para abastecer o viveiro municipal, sensibilizar
a comunidade sobre a temática ambiental e incentivar o aprendizado sobre o Cerrado e suas
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Mulheres e crianças ikpeng colhem sementes de carvoeiro que caem no chão
derrubadas pelo vento, como parte das atividades da Rede de Sementes do Xingu.

matas de beira de rio. O viveiro está fornecendo
mudas a uma série de projetos de reflorestamento da campanha Y Ikatu Xingu. As mudas
também ficarão à disposição da comunidade.
Uma das novidades do festival que reforça
seu caráter educativo é a concessão de bolsas
de R$ 150,00 para quatro monitores mirins
ambientais, alunos matriculados no Ensino
Médio, que deverão identificar espécies, coletar
sementes, produzir e plantar mudas. Serão
treinados como agentes multiplicadores de
conhecimentos e práticas sobre biodiversidade,
poluição, desmatamento, conservação do solo
e dos recursos hídricos. (Oswaldo Braga de
Souza, Y Ikatu Xingu, 12/05/2008)

REDE DE SEMENTES XINGU
SE FORTALECE
Nos dias 19 e 20/09, a cidade de Porto Alegre do
Norte (MT) recebeu o 5º Encontro da Rede de
Sementes do Xingu, reunindo representantes
Ikpeng, Kaiabi e Panará, de 12 assentamentos
rurais, de quatro viveiros públicos e particulares e de seis organizações da sociedade civil,
vindos de 16 municípios do estado. Enquanto
as instituições discutiram suas atuações e
envolvimento na rede, os coletores debateram
os princípios e as regras da rede, definiram sua
identidade visual, reviram a tabela de preços
das sementes e trocaram experiências sobre
inovações técnicas em coleta, beneficiamento
e, por sua vez, os “nós” da Rede, que são facilitadores ligados a cada núcleo de coleta, conversaram sobre suas atuações e possibilidades
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de aprimoramento. Na ocasião, foi lançado o
livro Plante as árvores do Xingu e Araguaia.
Em 2009, a rede recebeu encomendas de 50 toneladas de sementes, de mais de 200 espécies
de árvores, arbustos, cipós e leguminosas de
adubação verde, consolidando-se como alternativa concreta de geração de renda com base
na valorização e manejo sustentável da floresta
e do Cerrado. O 6º. Encontro está marcado
para maio de 2010 em Cláudia, no lado oeste
da Bacia do Xingu. (ISA, 23/09/2009)

MMA PREMIA RESTAURAÇÃO DE
APPS NAS CABECEIRAS DO XINGU
O trabalho de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) por meio do
plantio mecanizado de florestas, realizado pelo
ISA na Bacia do Rio Xingu em Mato Grosso,
no âmbito da Campanha Y Ikatu Xingu, foi
premiado pelo Ministério do Meio Ambiente
(MMA). A iniciativa ficou em primeiro lugar
na chamada pública de práticas inovadoras
em revitalização de bacias hidrográficas, na
categoria Organizações Sociais. A experiência
denominada “Recuperação das Nascentes e
Matas Ripárias na bacia do Xingu através do
Plantio Mecanizado de Florestas” obteve 88
pontos no tema Conservação e recuperação
de solos, água e biodiversidade. A restauração
florestal é uma das linhas de ação da Campanha. Em quatro anos, mais de 2 mil ha de
nascentes e matas ciliares estão em processo
de restauração nas cabeceiras do Rio Xingu.
No plantio mecanizado de florestas, diversas
PARQUE INDÍGENA DO XINGU
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espécies de sementes nativas são misturadas
e colocadas em maquinários agrícolas para realizar o plantio direto. Essa mistura é chamada
de “muvuca” e foi aperfeiçoada pela equipe de
restauração florestal do ISA para se adaptar às
necessidades da região, que abriga vegetação de
cerrado e floresta amazônica. A técnica oferece
diversas vantagens, além de ser mais rápida e
barata em relação ao plantio de mudas. (Fernanda Bellei/ISA, 10/12/2010)

do Cerrado. Para acompanhar esse crescimento e atender a grande procura por sementes
nativas para restauração florestal, a rede lançou
seu site oficial dia 4 de outubro. Por meio dele,
pessoas de todo o Brasil poderão encomendar
as sementes nativas do Xingu, mediante um
cadastro de associação à rede e ao pagamento
de taxas de entrega. Devido à demanda atual,
as próximas encomendas só poderão ser feitas
para entrega em 2011. (ISA, 04/10/2010)

Rede de Sementes
estreia site

REDE DE SEMENTES DO XINGU
QUER CONQUISTAR AUTONOMIA

Em 2010 a Rede de Sementes do Xingu comemora quatro anos com mais de 300 famílias
de coletores em 19 municípios e sete aldeias
indígenas, que complementam sua renda com
a coleta, o beneficiamento e a comercialização
de mais de 200 espécies nativas da Amazônia e

Mais de 40 coletores se encontraram em São
Félix do Araguaia, (MT), nos dias 25 e 26/09,
para o 7° Encontro da Rede de Sementes do
Xingu. Em seu quarto ano de existência reúne
mais de 300 famílias de coletores e dois desafios: desenvolver sua autonomia e atender à

crescente demanda por sementes nativas para
restauração florestal na região. As novas oportunidades e possíveis cenários para o futuro da
rede foram discutidos durante o encontro. Muitos coletores desenvolvem sua própria técnica
para beneficiar e limpar as sementes. Algumas
frutas devem ser secas antes, outras devem ser
passadas na peneira, com água corrente, para
que as sementes sejam separadas. Essas descobertas e experiências de cada grupo coletor
foram partilhadas no encontro. “Para limpar
a lobeira, eu tiro ela quando está bem madura
e mole, depois espremo bem com as mãos e
em seguida piso nela para separar toda a polpa.
Depois disso, lavamos em uma peneira até ficar
limpa. Ela deve ser seca na sombra”. Elivaldo
da Silva Nogueira, de São José do Xingu-MT
coleta de 15 a 20 espécies do cerrado e da
floresta e garante que a atividade complementa
sua renda mensal. (ISA, 28/09/2010)

DISCUSSÕES SOBRE REDD SE INICIAM NO PIX
Os índios ocupam hoje, em terras reconhecidas,
1.098.313 km² na Amazônia brasileira. Isso
representa perto de 21% da região. Deste vasto
território, pouco mais de 3.900 km² foram desmatados nos últimos dez anos. A presença de
povos que vivem há milênios em harmonia com
a floresta, em especial os índios, tem significado,
na prática, a proteção de extensas áreas florestais, com seus imensos estoques de carbono, de
grandes mananciais e de biodiversidade – esta
última não apenas protegida, mas em grande
parte fruto da contribuição destas populações
para sua constituição.
No Xingu não é diferente. Sua área apresenta
uma taxa baixíssima de desmatamento: apenas
o suficiente para a abertura de aldeias, roças e
umas poucas estradas, reservando extensas áreas
florestais, assim também o é nas outras TIs da Bacia. Essa contribuição para a harmonia ambiental
precisa ser reconhecida pela sociedade, o que
vem tomando forma em fundos de preservação
florestal – como o Fundo Amazônia – voltados
para adaptações às mudanças climáticas e mecanismos de desenvolvimento limpo, com destaque
à proposta de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) florestal, ainda que
todos de muito difícil acesso aos índios.
Os índios do Parque do Xingu, das TIs Capoto/
Jarina, Mekragnoti, Baú, Kayapó, Bejankore e os
Panará vêm participando, desde 2008, de um ciclo
de atividades envolvendo diversos parceiros não
governamentais, a Funai e antropólogos a fim de
entender esse tema. A pedido das lideranças foram
realizadas mais de 30 reuniões, levando inicialmente informações sobre o contexto climático
global, suas causas e efeitos, e como esses efeitos
colocam também para os índios novos riscos. Um
exemplo disso é a maior dificuldade de controle do
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fogo, que eles já vivem. Os índios participaram
ainda de diversos fóruns organizados para discutir o assunto, inclusive a Conferência do Clima das
Nações Unidas em Copenhague (COP 15).
Esse contexto já começa a ser entendido pelos
índios, mas ainda há demandas por mais informações. No Parque do Xingu, os índios do Baixo,
Médio e Leste decidiram por construir um plano
de gestão territorial das parcelas que ocupam
dentro do PIX, envolvendo discussões sobre sua
sobrevivência física e cultural, em um movimento
de organização para lidar com as adversidades
do presente e garantir o futuro das próximas
gerações. Ao mesmo tempo, ainda irão debater as
oportunidades e as implicações de se envolver em
cada um dos fundos de preservação que podem ser
acessados, para uma decisão madura e coesa.
O índios da bacia do Xingu contam também com
centros de referência socioambiental, que têm
realizado estudos buscando desenvolver modelos
para um programa de REDD para a Bacia do
Rio Xingu. Esses centros levantam e organizam
dados de mais difícil acesso aos índios, como
informações de densidade florestal e estoque de
carbono, e apoiam os índios na construção das
bases conceituais e legais para futuros projetos
de carbono.
A Funai, por sua vez, ainda adota postura cautelosa sobre o assunto, ouvindo, além dos índios
e ONGs, o Ministério das Relações Exteriores e a
CGU/AGU, uma vez que o tema pede regulamentação no cenário nacional e internacional. Têm
sido verificadas também iniciativas oportunistas
e inescrupulosas de empresas de corretagem
de carbono, assediando povos indígenas para
comercialização do carbono estocado em suas
terras. Esse tipo de situação tem justificado uma
ação mais cautelosa por parte da Funai em rela-

ção ao tema. No entanto, é crescente o interesse
dos índios e oportunidades já lhe são oferecidas;
um posicionamento vai se exigindo do órgão, em
posição de zelar para que os contratos beneficiem
de fato os índios.
Nos arredores do Parque, proprietários também
começam a aderir ao sequestro de carbono, visando o mercado voluntário de neutralização das
emissões de carbono por parte de empresas – como
a Natura, que anualmente lança edital público
buscando projetos para neutralizar suas emissões.
Ganha destaque o projeto Carbono Socioambiental das Nascentes do Xingu, apresentado pelo ISA
em 2009 e aprovado no edital daquela empresa.
Em 2010, um novo projeto foi apresentado ao
edital da Natura, mas desta vez liderado pela
Associação Xingu Sustentável (AXS), criada pelos
próprios produtores que precisam restaurar suas
Áreas de Proteção Ambiental degradadas e adequar suas propriedades para eliminar passivos
ambientais. Para além da possível exploração
econômica, as ações abrem uma perspectiva de
recuperação de áreas florestais no entorno do
PIX, que além de contribuírem para a regulação
climática, também protegem as nascentes do Rio
Xingu, situadas fora do Parque.
Aliada à necessidade de construção de políticas
públicas que os índios em seus direitos básicos, a
possibilidade de reconhecimento e remuneração
pelas funções de manutenção da biodiversidade,
de armazenamento de carbono e de regulação do
ciclo da água abre oportunidades para os índios,
seja garantindo seu futuro, seja protegendo o
território ao seu redor. Como transformar isso
em realidade, mantendo suas tradições de vida
na floresta, é um grande desafio para os povos do
Xingu. (Paulo Junqueira, coordenador-adjunto do
Programa Xingu/ISA, agosto, 2011)
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