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GENTE QUE FAZ
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Conheça projetos que atuam na proteção dos 
direitos e preservação das culturas indígenas

reportagem GABRIELA PORTILHO    ilustração DENILSON BANIWA

A história não tem sido generosa com os povos 
indígenas. Dos cerca de 4 milhões de habitan-
tes que aqui viviam na chegada dos portugue-

ses, restam hoje apenas 896 mil, organizados em 255 
povos, segundo o Censo de 2010. 

A Constituição Federal de 1988 define que os indí-
genas têm direito à posse de suas terras originárias, 
e que esse direito deve ser garantido pelo Estado bra-
sileiro. “Apesar disso, o que vem acontecendo na prá-
tica é uma constante pressão dos madeireiros, garim-
peiros e grandes corporações, que tentam explorar os 
territórios em busca de minérios e outros recursos na-
turais”, explica a antropóloga Juracilda Veiga, cofun-
dadora da ONG Kamuri. 

Segundo o relatório do Conselho Indigenista Missio-
nário (CIMI), em 2018, 110 índios foram assassinados, a 
maioria por causa de conflitos territoriais. Essa é a esta-
tística oficial, mas estima-se que o número real seja bem 
maior, pois grande parte dos casos não é notificada. 

A taxa de suicídio entre os indígenas também é pre-
ocupante. Enquanto o Brasil registra 5,7 óbitos a cada 
100 mil habitantes por ano, o índice dentro da popula-
ção indígena é de 15,2, quase o triplo da média nacio-
nal, segundo o Ministério da Saúde. Os casos acontecem 
sobretudo entre os jovens de 10 a 19 anos. “O suicídio 

acomete especialmente os Guarani Kaiowá, que têm 
vivido intensos conflitos por terras ao longo dos últi-
mos séculos. Na integração com a sociedade capitalis-
ta, esses índios vêm ficando com os piores lugares. Sem 
terras, sem emprego, sem acesso à saúde, eles sofrem 
com o preconceito e a invisibilidade, e muitos acabam 
tirando a própria vida”, explica Juracilda.

E não há nenhum indício de que essa situação vá 
melhorar. Ao contrário. Medidas recentes do governo 
federal com relação às populações indígenas têm pre-
ocupado defensores da causa. O processo de demarca-
ção de territórios, por exemplo, que antes ficava a car-
go da Fundação Nacional do Índio (Funai), será agora 
coordenado pelo Ministério da Agricultura. “A demar-
cação das terras sempre foi um desafio no Brasil, mas 
colocada a critério do Ministério da Agricultura é ain-
da mais perigosa, pois são os próprios latifundiários, 
os maiores interessados no uso ou arrendamento das 
terras indígenas, que vão decidir como essa terra será 
dividida”, completa Juracilda.

Diante de tantas ameaças e lacunas do Estado na 
preservação desses direitos, muitas ONGs e agentes da 
sociedade civil têm se mobilizado a favor de iniciativas 
voltadas para os povos indígenas. Listamos aqui algu-
mas que vale a pena conhecer e apoiar.

LUTA  
INDIGENISTA

PESCA  
SUSTENTÁVEL

 Durante muito tempo, os índios Paumari, 
que habitam terras no sul do estado do 
Amazonas, viveram da pesca do pirarucu, 
um dos maiores peixes da região. Há alguns 
anos, em busca de mais recursos, passaram 
a arrendar os lagos das suas terras para 
barqueiros que praticavam uma pesca 
predatória. Os índios não ganhavam quase 
nada e ainda viram desaparecer a maior parte 
dos peixes da região. A pedido de lideranças 
indígenas, a ONG Operação Amazônia Nativa, 
em parceria com os índios e a Funai e com 
o patrocínio da Petrobras, implementou o 
projeto Raízes do Purus, um novo plano de 
gestão econômica promovido por meio de 
diversas oficinas sobre economia e meio 
ambiente. Agora, a pesca fora de temporada 
só é permitida para a subsistência das 
populações indígenas. A pesca comercial é 
aberta apenas uma vez por ano, autorizada 
pelo Ibama e com a anuência da Funai, e rende 
recursos que permitem a subsistência das 
famílias por muitos meses. Depois de cinco 
anos de implantação, os peixes voltaram a 
fazer parte do bioma. O projeto foi estendido 
para outros povoados da Amazônia.

SAIBA MAIS EM
facebook.com/raizesdopurus

SOLUÇÃO
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 Mari morou durante 20 anos em Paris, onde 
trabalhou na formação de documentaristas. 
Em 1991 ministrou uma oficina de cinema para 
jovens do povo Kanak, da Nova Caledônia, 
território francês próximo à Nova Zelândia. 
No ano seguinte, trouxe essa experiência 
para o Parque Indígena do Xingu, em Mato 
Grosso. No Brasil, o trabalho ganhou um 
diferencial: a cineasta privilegiou a formação 
para as mulheres indígenas. Ela percebeu 
que, na presença de todos os membros 
da aldeia, as mulheres tinham pouca voz. 
Decidiu, então, fazer turmas exclusivamente 
femininas, para que elas pudessem contar 
as próprias histórias. Assim, fundou o 
Instituto Catitu. Com uma câmera na mão, 
elas se tornaram as protagonistas de suas 
narrativas, que falam sobre o cotidiano 
das aldeias, os rituais, as festas e as lendas 
locais. No total, Mari já produziu mais de 
30 filmes em parceria com os indígenas. As 
oficinas são financiadas por parceiros, já 
que o deslocamento é caro e demanda uma 
grande logística. Os vídeos são exibidos 
na própria aldeia e em festivais por todo o 
mundo, amplificando as vozes indígenas. 

ALDEIA  
EM CENA

SOLUÇÃO

1

SAIBA MAIS EM
institutocatitu.org.br 

“Os Paumari 
perceberam que 

conservar os 
recursos naturais é 
mais vantajoso que 
permitir a extração 

desmedida.” 

Leonardo Kurihara, 
coordenador de campo 

do projeto Raízes  
do Purus

“O vídeo é uma 
ferramenta poderosa 
para que as mulheres, 
e os povos indígenas 
em geral, registrem 

sua cultura e 
defendam os seus 

direitos.” 

Mari Corrêa,  
cineasta e fundadora 

do Instituto Catitu

RESISTIR 
EXISTIR

PARA
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 Um dos primeiros povos contatados 
pelos europeus, os Guarani vivem hoje em 
sete estados brasileiros, especialmente 
no sul e sudeste. Com cerca de 51 mil 
habitantes, são a etnia mais numerosa 
do país. Muito afetados pela perda de 
suas terras, boa parte do povo Guarani 
enfrenta condições precárias. Vive 
confinada em pequenos espaços de terra 
entre rodovias e plantações de soja, 
muitas vezes em condições análogas à da 
escravidão. Dentre os povos indígenas, 
são o que apresenta uma das maiores 
taxas de suicídio. Desde 1998, a ONG 
Centro de Trabalho Indigenista mantém 
o Programa Guarani, que tem como pilar 
a defesa dos territórios indígenas por 
meio do fortalecimento da agricultura 
tradicional ou da recuperação de áreas 
degradadas. O Centro também forma 
lideranças locais em temas relacionados 
a direitos constitucionais, políticas 
públicas e legislação indigenista 
e ambiental, sempre apoiando 
a autonomia e o fortalecimento 
institucional dos seus povos.

EM DEFESA  
DOS GUARANIS

SOLUÇÃO
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SAIBA MAIS EM
www.wariu.com.br

SAIBA MAIS EM
bit.ly/programaguarani

SOLUÇÃO
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 Em 1954, um surto de sarampo atingiu 
20% dos índios do Alto Xingu, no estado de 
Mato Grosso. Alguns anos depois, a equipe 
da Escola Paulista de Medicina (Unifesp) 
deslocou uma equipe de saúde para cuidar 
da população atingida. Hoje o Programa 
Xingu conta com 17 pessoas, entre médicos, 
nutricionistas, enfermeiros e dentistas, e é 
considerado o programa de saúde indígena 
mais antigo do Brasil. O projeto atua em 
diversas frentes, de imunização à prevenção 
do diabetes. Também realiza oficinas de 
saúde e nutrição com o objetivo de valorizar 
a culinária tradicional e conscientizar 
sobre o risco do consumo exagerado de 
alimentos industrializados, cada vez mais 
presentes nas aldeias. A Unifesp é uma 
das poucas instituições da América Latina 
que oferecem disciplinas relacionadas à 
saúde indígena no currículo dos cursos de 
medicina e enfermagem. Desde os anos 90, 
a universidade também forma indígenas 
como auxiliares de enfermagem e agentes de 
saúde. Ao todo, 16 auxiliares de enfermagem 
já se formaram e mais de 120 fizeram o curso 
de agentes indígenas de saúde no Xingu.

 O correto é dizer índio ou indígena? Tribo 
ou aldeia? Tudo bem indígena usar celular? 
Se você tem essas dúvidas, o canal Wariu, 
no YouTube, pode te ajudar. Durante sua 
infância e adolescência, Cristian Wari’u 
Tseremey’wa, 20 anos, filho de uma das 
lideranças do povo Xavante, alternou a vida 
na cidade com as visitas às aldeias. Assim, 
era quem sempre respondia a dúvidas 
dos seus colegas e professores sobre as 
questões indígenas. Em 2017, criou um 
canal de vídeos, financiado por um edital 
do extinto Ministério da Cultura. Hoje com 
15 mil inscritos, o canal aborda de forma 
didática temas como a identidade indígena 
no século 21, o ingresso dos indígenas na 
universidade, a importância das pinturas 
corporais. Cristian cuida de tudo: desde 
a captação dos vídeos até o design e a 
identidade visual. Ele afirma ter o retorno 
de muitos indígenas e também dos não 
indígenas, que aprendem e fomentam a troca 
de informações. Cristian estuda comunicação 
organizacional na Universidade de Brasília 
e chegou até lá por meio do vestibular 
indígena que a UNB realiza anualmente. 

SAÚDE  
INDÍGENA

YOUTUBER  
XAVANTE

SOLUÇÃO
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SOLUÇÃO
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SAIBA MAIS EM
bit.ly/unifesp-saude-indigena

SAIBA MAIS EM
www.webindigena.org

VALORIZAÇÃO  
DA LÍNGUA

“No meu canal quero falar sobre 
nossos povos de um ponto de vista 

contemporâneo, que mostre a nossa 
inserção no mundo atual.” 

Cristian Wari’u Tseremey’wa,  
fundador do canal  
Wariu no YouTube
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“Precisamos inserir  
as línguas indígenas  

em contextos modernos 
para interromper 
seu processo de 

desaparecimento.” 

Wilmar D'Angelis, 
linguista e cofundador 

do Web Indígena

“Quando os indígenas se articulam 
com as instituições, eles ganham 
autonomia e passam a entender  
que não estão sozinhos.” 

Maria Inês Ladeira, fundadora  
do Programa Guarani

 Quais línguas um jovem indígena vê 
no mundo digital? Todas, menos a dele, 
que normalmente está restrita à vida na 
aldeia. Pensando em ampliar o contato dos 
indígenas com a própria cultura, o linguista 
e professor da Unicamp Wilmar D'Angelis, e 
sua esposa, a antropóloga Juracilda Veiga, 
criaram o Web Indígena. O projeto, que 
trabalha com os índios Kaingang e Ñandeva 
de comunidades do Rio Grande do Sul e do 
Paraná, pretende resgatar o contato dos 
indígenas com sua língua nativa, dando 
a ela um uso efetivo no mundo moderno. 
Nas escolas atendidas pelo projeto, os 
índios conseguem ter acesso à internet e 
elaborar conteúdos escritos inteiramente 
nos seus idiomas. O Web Indígena 
também propõe oficinas de formação de 
professores nas línguas nativas e trabalha 
no desenvolvimento de um dicionário e 
de uma enciclopédia colaborativa em que 
é possível ler sobre qualquer assunto: 
de biografias de líderes indígenas a 
questões como poluição ou dependência 
química. Todos os verbetes são escritos 
e assinados pelos próprios indígenas.

“Trabalhamos 
em parceria, com 

continuidade e 
vínculo, respeitando 

a cultura local 
e as práticas 

tradicionais.” 

Sofia Mendonça, 
médica e 

coordenadora do 
Programa Xingu

Fonte: Wilmar D´Angelis, linguista  
e fundador da ONG Kamuri

FAÇA SUA PARTE!
NÃO REPRODUZA 
PRECONCEITOS 
O primeiro passo para 
saber como ajudar 
é conhecer melhor. 
Não veja os povos 
indígenas como parte 
da pré-história do 
Brasil. Como nossos 
contemporâneos, 
eles enfrentam os 
mesmos problemas 
dos demais brasileiros. 
Busque informações 
confiáveis, como as do 
Conselho Indigenista 
Missionário, Portal 
Kaingang e sites da 
OPAN e ISA.

OFEREÇA  
SEU TALENTO 
Há muitas 
boas entidades 
indigenistas, e 
você certamente 
tem talentos que 
contribuiriam muito 
para o trabalho 
delas. Artista 
plástico, educador, 
programador, 
jornalista, topógrafo, 
linguista, professor, 
advogado... Há 
lugar para todo tipo 
de conhecimento 
no campo do 
indigenismo. 

CONTRIBUA COM  
UMA ENTIDADE 
Descubra um 
projeto, uma ação, 
uma iniciativa que 
te encante por 
sua consistência e 
resultados e entre 
em contato com 
os responsáveis 
propondo alguma 
forma de ajuda 
financeira. Há 
importantes trabalhos 
que só contam com 
recursos locais e 
sempre precisam de 
mais apoio.

Fonte: Wilmar D´Angelis, linguista  
e fundador da ONG Kamuri


