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Txai Suruí (Ativista Indígena do povo Paiter Suruí, em Rondônia) - Instagram

HOJE É DIA D...
EDIÇÃO Nº 35

O Dia do Índio é celebrado anualmente no Brasil no dia 19 de abril.
A data recorda a realização do Primeiro Congresso Indigenista Interamericano,
realizado em 19 de abril de 1940, em Patzcuaro, México.
O objetivo do congresso era reunir os líderes indígenas das diferentes regiões do
continente americano e zelar pelos seus direitos. Na ocasião, foi proposto que os países
da América adotassem o dia 19 de abril como o Dia do índio.

No Brasil, a data foi oficializada pelo Presidente Getúlio Vargas, por meio do DecretoLei nº 5.540, de 2 de junho de 1943, cujo objetivo é mostrar à população brasileira o
quanto o povo indígena contribui para a sua formação, e a importância de preservar suas
etnias e suas culturas, tão ricas e diversas. A convenção resultante do Congresso
Indigenista foi promulgada e adotada no Brasil pelo Decreto nº 36.098, de 19 de agosto
de 1954.
A Organização das Nações Unidas (ONU) também criou o Dia Internacional dos Povos
Indígenas (9 de agosto) para conscientizar os governos e a população mundial sobre a
importância de preservar e reconhecer os direitos dos indígenas. A ONU também
publicou, em 2007, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. No Brasil a
legislação de referência de proteção é o Estatuto do Índio (Decreto nº 6.001, de 19 de
dezembro de 1973).

Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500, Acervo do Museu
Paulista - wikipedia creative commons

“Todo dia era dia de índio...”
Na época da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, então denominado de
Ilha de Vera Cruz (“Ilha da Verdadeira Cruz”, pois não se tinha ideia da imensidão
das terras alcançadas), estima-se que havia entre 3 e 4 milhões de indígenas no
país. Segundo estudos arqueológicos, no entanto, há registros da presença
humana em território brasileiro datados de 16 mil anos atrás, como
demonstram vestígios de sítios arqueológicos e sambaquis de Lagoa Santa/MG,
Rio Claro/SP e Ibicuí/RS.
Os indígenas brasileiros dividiam-se, na época do descobrimento, em quatro
grupos lingüístico-culturais: Tupi, Jê, Aruaque e Caraíba. Naquela ocasião, os
Tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não
fossem Tupis. Portanto, manter relações de amizade e aliança com o grupo
dominante passou a ser fundamental para os conquistadores europeus.

Em outras regiões, encontravam-se tribos genericamente chamadas de
tapuias, palavra tupi que designa os índios que falam outra língua.

Mapa da ocupação indígena no século XVI - pinterest

As tribos tupis eram formadas por indivíduos cujas aldeias ocupavam uma área
contígua, falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e possuíam um
sentimento de unidade. Não existia uma autoridade central na tribo. Cada uma
das aldeias constituía uma unidade política independente, com um chefe que
não se distinguia dos demais homens: caçava, pescava e trabalhava na roça
como qualquer um. Só em caso de guerra o comando era entregue ao
morubixaba (cacique). Havia ainda um chefe para as cerimônias religiosas,
genericamente chamado pajé, que tinha grande influência sobre o grupo; ele
era também o curandeiro da tribo, cuidando dos doentes com ervas medicinais
e magia.

Os índios são ao mesmo tempo
espectadores e personagens, em "A
primeira missa no Brasil", quadro de
1861, do pintor Victor Meirelles (18321903),
apresenta
uma
visão
idealizada do episódio narrado por
Pero Vaz de Caminha, em sua carta
ao rei Dom Manuel, que ajudou a
formar o imaginário histórico
brasileiro.

Obra A Primeira Missa no Brasil, de Victor Meirelles, Museu Nacional de Belas Artes, Brasil
wikipedia creative commons

A palavra “índio” é um equívoco linguístico
A história indígena é uma história de enganos e incompreensões, a começar pelo próprio vocabulário
construído no Ocidente para identificar esses povos.
Índio: a palavra índio deriva do engano de Colombo que julgara ter encontrado as Índias, o "outro
mundo", como dizia, na sua viagem de 1492. Assim, a palavra foi utilizada para designar, sem distinção,
uma infinidade de grupos humanos ancestrais que já ocupavam determinado território quando da
chegada do “homem branco” ou europeu;
Gentio: o coletivo gentio foi utilizado pelos jesuítas para referirem-se aos indígenas brasileiros
durante a colonização do país. O vocábulo gentio ou pagão significava aquele que não foi batizado
segundo o rito católico, e seria o oposto de cristão, pois, no entender dos padres, os gentios eram
"governados pelo demônio".
Índios mansos e índios bravos: os colonizadores passaram a classificar as populações nativas como
“índios mansos”, isto é, já dominados, controlados; e “índios bravos”, aqueles hostis ou bárbaros.
Fonte: IBGE, Brasil 500 anos

Durante o período colonial brasileiro (considerado de 1530, início da missão
“exploradora” de Martim Afonso de Souza, a 1815, quando o Brasil passou a fazer
parte do Reino de Portugal e Algarves), foram dizimados cerca de 1 milhão de
índios a cada cem anos.
Vários fatores contribuíram para a severa diminuição destas populações e até
mesmo o aniquilamento de algumas. Os principais fatores foram:
O “choque epidemiológico”, causado pelas doenças trazidas pelos europeus,
desconhecidas pelos indígenas, que não possuíam anticorpos para
combatê-las. Grandes surtos de gripe, varíola, rubéola, sarampo,
tuberculose, lepra, sarna, sífilis e gonorreia dizimaram ou reduziram muitas
etnias. Além do contato humano, a introdução de animais domésticos em
território brasileiro - bois, cavalos, cabras, porcos, galinhas, patos e
cachorros - também aumentou a transmissão de vírus e bactérias;
As guerras promovidas pelos próprios colonos portugueses para defesa do
território (sobretudo contra franceses e holandeses);
A captura para uso como mão de obra escrava;
Perda de territórios ocupados pelos colonizadores;
As “bandeiras”, expedições privadas para exploração de pedras preciosas,
que capturaram e mataram cerca de 100 mil índios entre 1627 e 1640 (as
“entradas” eram as expedições oficiais de exploração, de ordem da Coroa).

Óleo Primeira homenagem a Colombo - 12 de outubro de 1492, de José Garnelo y Alda, de 1892
El País

para saber mais
Como as artes plásticas retratam os índios ao longo da
História do Brasil
Como colonizadores infectaram milhares de índios no
Brasil com presentes e promessas falsas
Canal Buenas Ideias – Bandeirantes, caçadores de índios

O mito do índio como “preguiçoso” e inapto ao trabalho passou a ser desfeito
por estudos históricos e antropológicos mais recentes. Na verdade, o índio era
profundo conhecedor das matas e fugia facilmente da escravidão, não se
submetendo aos maus-tratos e torturas impostos pelo colonizador europeu.
Embrenhava-se na floresta onde os brancos, desconhecedores do território e
dos animais ferozes e peçonhentos, evitavam adentrar.
Além disso, um grande mercado organizado de africanos começou a abastecer
a colônia, tornando o uso do escravo negro uma forma mais “barata e
vantajosa” de explorar o território. O escravo africano estava adaptado ao
trabalho pesado das lavouras de cana-de-açúcar e dos engenhos, além de ser
hábil minerador de ouro e pedras preciosas.

O Caçador de Escravos, de Jean
Baptiste Debret - wikipedia creative
commons

Houve, ainda, razões religiosas e culturais para o abandono da escravidão
indígena no Brasil. Intenso debate entre filósofos e teólogos e as autoridades
portuguesas definiu que “os índios eram seres humanos dotados de alma e
passíveis de redenção pela graça divina”. Em 1542, a América Espanhola já
adotava as Leyes Nuevas, segundo as quais “todos os indígenas nasciam livres e
assim deviam permanecer”.
O Padre Manuel da Nóbrega, superior provincial dos jesuítas, escreveu uma série
de tratados defendendo a “inocência dos indígenas brasileiros”, culminando com
a decisão da Coroa Portuguesa, em 1570, de declarar todos os nativos súditos do
rei de Portugal, de forma que não poderiam mais estar sujeitos à escravização.
A decisão provocou revolta, sobretudo junto aos senhores de engenho,
dependentes da mão de obra indígena. A Coroa voltou atrás na decisão e
autorizou a escravização indígena mediante “guerra justa”, ou seja, aquela
autorizada pelo monarca, ou mediante “resgate”, isto é, tomar de tribos rivais ou
de colonos, por meio de pagamento, os índios capturados, que já estivessem “à
corda” (presos, amarrados).

Padre Manoel da Nóbrega batiza índios, gravura - wikipedia creative commons

As missões jesuíticas – proteção ou apagamento
cultural?
Os indígenas livres, que não se enquadravam nas opções de “guerra justa” ou do
“resgate” deveriam, antes de usufruírem da liberdade, ser tutelados durante um
período de transição entre a barbárie e a vida “civilizada”. Esse papel caberia aos
jesuítas, autorizados a manter os índios em aldeamentos, as chamadas
“missões”, nas quais seriam educados na fé católica, batizados e preparados
para o trabalho nas cidades.
Paradoxalmente, contudo, os índios também trabalhavam de forma escrava
para os jesuítas. A Companhia de Jesus era detentora de vastas extensões de
terra no Brasil, doadas pela Coroa Portuguesa, cujas fazendas estavam entre as
mais rentáveis do país, sempre tocadas, inicialmente por índios, e depois por
escravos negros. Os bairros Engenho de Dentro e Santa Cruz, no Rio de Janeiro,
eram fazendas jesuítas da época colonial.

Os jesuítas e as missões - wikipedia creative commons

Apesar do uso da mão de obra indígena, os jesuítas protegeram os aldeados de
muitos ataques de colonizadores e bandeirantes que queriam levá-los à força
de volta às fazendas e aos engenhos.

A Companhia de Jesus
A Companhia de Jesus ou Ordem dos Jesuítas, é uma
ordem religiosa fundada em 1534 e que atua até os dias
de hoje em diversos países. O fundador da Companhia,
Inácio de Loyola (canonizado em 1622), espanhol que
havia sido soldado, fez votos de pobreza, castidade e
dedicação a Deus após ter sido gravemente ferido por um
tiro de canhão em 1521.
Os missionários da Companhia de Jesus, também
conhecidos como Jesuítas, estiveram em várias partes do
mundo, desde o Oriente ao Ocidente, e foram
educadores, catequizadores, bem como trabalharam na
assistência aos doentes em epidemias. A missão dos
jesuítas no Brasil foi, principalmente, ensinar, catequizar e
defender os índios dos colonizadores portugueses.
Aqui também fundaram escolas, dentre as quais, o
colégio da vila de São Paulo.
Dentre os nomes mais conhecidos na História do Brasil,
estão: Padre José de Anchieta, S. Francisco Xavier,
Padre Antônio Vieira, Manuel da Nóbrega e Leonardo
Nunes.

Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia
de Jesus - todamateria

Sentindo-se ameaçar pela influência que a Companhia de
Jesus exercia, por questões ideológicas e políticas, o
Marquês de Pombal expulsou a Companhia, em 1759,
de todos os territórios portugueses. Esse episódio fez
com que o Papa Clemente XIV abolisse a Ordem na
Europa. A volta à atividade aconteceria somente em 1814,
na Rússia.
Sete Povos das Missões é o nome que se deu ao
conjunto de sete aldeamentos indígenas fundados pelos
Jesuítas espanhóis na Região do "Rio Grande de São
Pedro", atual Estado do Rio Grande do Sul, composto
pelas reduções de São Francisco de Borja, São Nicolau,
São Miguel Arcanjo, São Lourenço Mártir, São João Batista,
São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo Custódio. Os Sete Povos
também são conhecidos como Missões Orientais, por
estarem localizados a leste do Rio Uruguai. Com os
ataques dos bandeirantes, os jesuítas espanhóis
fugiram da região e os aldeamentos foram abandonados
ou destruídos.
São Miguel das Missões, município próximo a Santo
Ângelo/RS, guarda a mais preservada missão jesuítica do
Brasil. As ruínas do povoado, fundado no século 17, foram
declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1983.

Padre José de Anchieta - acervo do Museu
Paulista da USP, Coleção Benedito Calixto de
Jesus - wikipedia creative commons

Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo em São Miguel das Missões, RS
wikipedia creative commons

“Mas agora ele só tem o dia 19 de abril...”
Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de
0,47% da população brasileira.

De acordo com o censo do IBGE (2010), há 896.917 indígenas no país, sendo que
desse total cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas
pelo governo federal (áreas demarcadas). Deste número, 324.834 moram nas
cidades e 572.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior
população indígena do país.

pinterest

A família linguística tupi-guarani é uma das mais importantes da América do Sul.
Engloba várias línguas indígenas, das quais a mais representativa atualmente é
o guarani, um dos idiomas oficiais do Paraguai.
De acordo com o mesmo censo, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre
eles, há dois troncos principais:
Macro-Jê: que incluem os grupos Boróro, Guató, Jê, Karajá, Krenák, Maxakali,
Ofayé, Rikbaktsa e Yatê.
Tupi: onde estão os Tupi-Guarani, Arikém, Awetí, Jurúna, Mawé, Mondé,
Mundurukú, Puroborá, Ramaráma e Tuparí.

As 10 principais tribos indígenas no Brasil atualmente, segundo dados do
Instituto Socioambiental (ISA), pelo número de membros, são:
1 - Guarani: originários do tronco da família linguística tupi-guarani, os guaranis
somam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do
Brasil e estão divididos em três grupos: kaiowá, mbya e ñadevaesse. Também
estão presentes no Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia.
2 - Ticuna: pertencente à família linguística ticuna, apresenta cerca de 50 mil
habitantes - que estão na Amazônia, sobretudo às margens do rio Solimões.
Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região.
3 - Caingangue: proveniente do tronco da família linguística macro-jê, os
caingangues reúnem cerca de 45 mil pessoas. Estão em quatro estados do
Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
4 - Macuxi: da família linguística Karib, os macuxis encontram-se, em grande
parte, no estado de Roraima. Cerca de 30 mil indígenas vivem em aldeias e
pequenas habitações isoladas pelo estado.
5 - Guajajara: oriundos do tronco da família tupi-guarani, os 27 mil guajajaras
existentes moram no estado do Maranhão.
6 - Terena: da família linguística aruak, há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia no
território brasileiro. Encontram-se nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul e São Paulo.
7 - Yanomami: da família linguística yanomami, esse grupo reúne cerca de 26 mil
pessoas nos estados do Amazonas e Roraima.
8 - Xavante: originários do tronco da família linguística macro-jê, os xavantes
têm uma população de 18 mil habitantes, que estão concentrados em reservas
indígenas no estado do Mato Grosso.
9 - Potiguara: pertencem ao tronco da família linguística tupi-guarani. Os
potiguaras somam cerca de 18 mil pessoas nos estados da Paraíba, Ceará,
Pernambuco e Rio Grande do Norte.
10 - Pataxó: da família linguística pataxó, esse grupo reúne cerca de 12 mil
pessoas nos estados da Bahia e Minas Gerais.

O que são Terras
Indígenas?
As terras indígenas (TIs) são porções do território brasileiro habitadas por povos
indígenas, e estão diretamente relacionadas à garantia da reprodução física,
econômica, social e cultural destes grupos, de acordo com seus costumes,
tradições e usos.

Parque indígena do Xingu no estado de Mato Grosso todamateria

Etnia Kalapalo, Parque Indigena do Xingu - Renato
Soares

O conceito de quais são as terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas
consta no artigo 231 da Constituição Federal de 1988. Em seu primeiro parágrafo
está estipulado que terras indígenas são aquelas
“por eles [os índios] habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”.

No que diz respeito às terras indígenas, é importante saber que elas não são
propriedade dos povos que nela habitam, mas constituem patrimônio da União.
São bens públicos de uso especial, o que significa que são inalienáveis,
indisponíveis e não podem ser utilizadas por outras pessoas que não sejam os
próprios povos ocupantes. Sendo assim, os indígenas detêm sobre essas terras
a posse permanente e o uso exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos
existentes, ainda conforme o artigo 231 da CF.

O que é demarcação de
terra ou território
indígena?
Conforme a Fundação Nacional do Índio (Funai), “o processo de demarcação,
regulamentado pelo Decreto nº 1775/1996, é o meio administrativo para
identificar e sinalizar os limites do território tradicionalmente ocupado pelos
povos indígenas”. Demarcar é uma competência exclusiva do Poder Executivo,
conforme a Constituição Federal, pois se trata de processo meramente
administrativo: o direito dos povos indígenas à terra é originário, ou seja, nestas
terras eles estavam antes da formação do Estado Nacional.
As terras são o suporte da cultura e do modo de vida das 305 etnias existentes
hoje no Brasil. Elas são fundamentais para a reprodução física e cultural desses
grupos, para a manutenção de seus modos de vida tradicionais, seus saberes e
suas expressões culturais, as quais fazem parte do patrimônio cultural
brasileiro.

Fábio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

Além disso, nos municípios com maiores taxas anuais de desmatamento, as
terras indígenas, quando presentes, coíbem a especulação imobiliária e
interrompem o ciclo de transformação das florestas em pastagens e terras
agrícolas. Como resultado, entre as áreas mais bem preservadas e com algumas
das mais altas taxas de diversidade biológica estão as terras indígenas, mesmo
quando comparadas a muitas áreas protegidas.
A preservação das TIs também é particularmente importante para evitar as
mudanças climáticas, pois as florestas preservadas promovem aretenção do
carbono, prevenindo seu acúmulo na atmosfera, e diminuindo o efeito estufa.

Segundo a FUNAI, atualmente* existem 732 territórios
indígenas sob proteção:
43 terras indígenas demarcadas;
72 terras declaradas;
15 terras indígenas homologadas;
435 terras regularizadas;
111 terras indígenas em estudo;
6 portarias de interdição;
34 reservas indígenas regularizadas; e
16 reservas indígenas encaminhadas para análise
*Dados de 2019

Índias e crianças - Conselho Indigenista Missionário

O que são indígenas em
isolamento voluntário?
São índios isolados, que não mantêm contato com sociedades não indígenas e
nem com outros indígenas. Considera-se o isolamento como voluntário pois é
escolha desses grupos não estabelecer contato com outras pessoas.
Essa opção é assegurada pela legislação e são proibidas quaisquer tentativas
de contato com esses indígenas, que atualmente somam cerca de 80 grupos
conhecidos no Brasil, sobretudo na região Amazônica.

Para saber mais:
Como é feita a demarcação de terras indígenas?
Terras indígenas são as áreas mais preservadas do Brasil
nos últimos 35 anos, mostra levantamento
Demarcação de Terras Indígenas é decisiva para conter o
desmatamento e regular o clima

O que é o marco temporal
sobre terras indígenas, em
discussão no Supremo Tribunal
Federal e no Congresso
Nacional?
O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar se as demarcações de
terras indígenas devem seguir o chamado “marco temporal” (RE 1017365). Por
esse critério, indígenas só poderiam reivindicar a demarcação de terras que já
eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988.
A decisão pode definir o rumo de mais de 300 processos de demarcação de
terras indígenas que estão em aberto no país.

Índias yanomami - Correio Braziliense

Jovens de Tribo Tupiniquim em Aracruz - blog Adilson Ribeiro

Em 2013, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) havia aceito a tese do
marco temporal ao conceder ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina
a reintegração de posse de uma área que é parte da Reserva Biológica do
Sassafrás, onde fica a Terra Indígena Ibirama LaKlãnõ. Na região, há aldeias de
povos xokleng, guarani e kaingang.
Agora o STF começa a julgar recurso da Fundação Nacional do Índio (Funai) que
questiona a decisão do TRF4. E o que for decidido pelos ministros da Corte
criará um entendimento que poderá ser aplicado em situações semelhantes
em todo o Brasil.
Iniciado em agosto de 2021, o julgamento foi suspenso pelo pedido de vistas do
Ministro Alexandre de Moraes, que devolveu o processo em outubro. Relator
do caso, o Ministro Luís Edson Fachin votou contra o marco temporal para
demarcação de terras indígenas. O Ministro Nunes Marques abriu divergência e
disse que sem o marco, a expansão das terras indígenas pode ser infinita. A
retomada do julgamento está prevista para 23 de junho de 2022.
Além da discussão jurídica sobre o assunto, em 29 de junho de 2021, a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, presidida pela
deputada Bia Kicis (PSL-DF), entendeu que o texto de um PL, que tramita desde
2007 na Casa, é constitucional (PL nº 490/2007). A proposta aguarda análise do
plenário da Câmara, sem data prevista. Se aprovado, o texto passará pelo
Senado antes de ser sancionado.

Para saber mais:
A Justiça e o Marco Temporal de 1988: as teses jurídicas
em disputa no STF sobre terras indígenas
Sem Precedentes - podcast do Jota - Marco temporal e a
disputa pelo precedente da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol

Governo de Rondônia

A Justiça Federal e a competência
para julgar causas indígenas

Nos termos do artigo 109, XI, da Constituição Federal, será da competência da
Justiça Federal processar e julgar “disputa sobre direitos indígenas”.
Na JFPR, segundo levantamento do Núcleo de Apoio Judiciário, há atualmente,
92 processos em andamento envolvendo indígenas, em números de
fevereiro/2022. A 11ª Vara Federal de Curitiba, especializada em causas
ambientais e agrárias, tem 18 ações em tramitação que em alguma medida
envolvem indígenas ou seus interesses.

Alguns casos célebres

Em agosto de 2018, o Juiz Federal Substituto Guilherme Roman Borges, da 1ª
Vara Federal de Paranaguá, absolveu um indígena Guarani, da aldeia Kuaray
Guatá Porá, localidade de Cerco Grande, Município de Guaraqueçaba/PR,
denunciado pelo Ministério Público Estadual por estupro de vulnerável.

Portal Mato Grosso

O Juiz considerou a profunda diferença cultural entre a sociedade indígena e a
não-indígena, sendo impossível aplicar a normatividade da cultura dominante a
outra forma de experiência jurídica. Disse o magistrado em um trecho da
sentença:
“Neste exercício de ‘multinormatividade dialógica’,
entendo que a análise da ‘conduta’ do acusado, como
adiante se fará pragmaticamente no ato de julgar, não
pode partir das categorias jurídicas da cultura
dominante, isto é, não se pode olhar o ‘direito guarani’,
melhor dito a experiência jurídica guarani, com olhos de
uma teoria do direito penal formulado no seio do
pensamento neocolonizador.”

O dispositivo da sentença determina, por fim, a absolvição sumária do acusado
com base na experiência jurídica guarani do litoral paranaense. O Ministério
Público Federal não recorreu da decisão.
Para acessar a íntegra da sentença clique aqui: Íntegra da sentença

Em 22/07/2015, o mesmo magistrado, Guilherme Roman Borges, decidiu que a
União e Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA deveriam
ouvir a comunidade indígena da etnia Guarani Mbya em consulta pública para
eventual redefinição das áreas poligonais dos Portos Organizados de
Paranaguá e Antonina.

Terra protegida - uol

A decisão do Juiz se deu em Ação Popular movida pelo Cacique e pela Vice
Cacique da etnia, requerendo que eventuais modificações na demarcação
apenas ocorressem após realização do devido processo de consulta às
populações afetadas. Pediam, ainda, que houvesse reunião para apresentação
das explicações necessárias de forma compreensível às comunidades
indígenas afetadas, assegurada a presença da FUNAI e de técnicos. Decidiu o
Juiz Federal:
“Diante de todo o exposto, confirmo a decisão que
antecipou os efeitos da tutela e julgo procedente a
presente demanda para declarar a invalidade da consulta
pública deflagrada pela Secretaria Especial de Portos da
Presidência da República, bem como, para determinar
que ao longo do processo de discussão para redefinição
das poligonais seja assegurado processo de consulta às
populações indígenas afetadas, inclusive com
apresentação das explicações necessárias de forma
compreensível e com a participação da FUNAI e de
técnicos responsáveis...”

Lucas Silva - Open Democracy

Em05/06/2020, a Defensoria Pública da União – DPU deflagrou a ação civil
pública nº 5027446-89.2020.4.04.7000 em face da União Federal, da Fundação
Nacional do Índio - FUNAI e do Estado do Paraná, pedindo a condenação dos
entes a promoverem, em regime de solidariedade, em favor das nações nativas
brasileiras radicadas no Estado do Paraná, ações de assistência médica,
fornecimento de produtos alimentícios, de materiais de higiene e de proteção
individual diante da pandemia de Covid-19.
A DPU sustentou ter ocorrido efetivo desabastecimento alimentar, com falta
também de produtos de higiene, de insumos médicos e de assistência às
comunidades indígenas no Estado do Paraná. As nações nativas teriam sido
drasticamente afetadas pelo regime de isolamento social e pela proibição de
comércio adotados como forma de prevenção à doença.

poder360

Resumiu o Juiz Federal Substituto Flávio Antônio da Cruz, da 11ª Vara Federal de
Curitiba, que “a autora discorreu sobre os protocolos e políticas públicas
adotadas a partir da Portaria nº 188/2020, do Ministério de Estado da Saúde,
impondo limitações à circulação individual, às reuniões e atividades comerciais.
Não obstante a necessidade de tais medidas, enquanto mecanismos
profiláticos, a situação dos grupos mais vulneráveis mereceria a adoção de
políticas públicas visando a salvaguardar os seus direitos fundamentais,
mediante compensação ao severo abalo econômico por eles suportados. Os
indígenas estariam impossibilitados de proverem a própria subsistência,
mediante cultivo de alimentos, sobrevivendo de assistência estatal e
comercialização de artesanatos. Tais atividades teriam sido impossibilitadas
em decorrência da pandemia, sendo colocada em risco a sobrevivência das
comunidades indígenas.”

governo federal

Em 29/09/2021, o Juiz, após uma acurada análise da situação, trazida aos autos
pelas partes, deferiu parcialmente a antecipação da tutela:

“(...) DEFIRO, pois, parte do pedido de antecipação de
tutela, formulado na peça inicial.
DETERMINO que a UNIÃO FEDERAL promova o
deslocamento de profissionais para acompanhar e
atender o surto de COVID-19 na Aldeia de Araçaí, situada
em Piraquara/PR, região metropolitana de Curitiba.
DETERMINO que a FUNAI implemente o isolamento da
aludida aldeia, a fim de se impedir a disseminação do vírus
e garantir o isolamento social indispensável para
enfrentamento da pandemia (...)”

Para saber mais: Impacto da COVID-19 nos povos indígenas da Região das
Américas: perspectivas e oportunidades

A ação civil pública nº 5019589-31.2016.4.04.7000, ajuizada pelo Ministério Público
Federal em face da União, do Município de Vitorino/PR e da FUNAI, pretendia a
condenação dos requeridos à identificação e delimitação das terras
reivindicadas pela etnia kaigang e à adoção das medidas necessárias à
permanência dos indígenas naquela localidade, assegurando-se a prestação de
todos os serviços públicos imprescindíveis ao pleno atendimento de uma vida
digna (água, energia, saúde, educação etc). Pede-se, ainda, a permanência dos
indígenas no Município de Vitorino/PR, mediante cessão de área.

Revista Galileu

A Juíza Federal Silvia Salau Brollo, da 11ª Vara Federal de Curitiba, em sentença de
13/02/2019, decidiu:

“(..…) Confirmo a decisão liminar e julgo procedente o
pedido dos autos nº 50195893120164047000, condenando
a FUNAI e a União à identificação e delimitação das terras
reivindicadas pela etnia Kaigang e sua conclusão,
observado o prazo de até 285 dias, bem como a
condenação à adoção das medidas necessárias à
permanência dos indígenas naquela localidade,
assegurando-se a prestação de todos os serviços
públicos imprescindíveis ao pleno atendimento de uma
vida digna (água, energia, saúde, educação etc).
Condeno, ademais, o Município de Vitorino a permitir a
permanência dos indígenas na cidade, mediante cessão
de local que esteja livre, a ser por ele determinado,
assegurando-se, outrossim, a prestação de todos os
serviços públicos imprescindíveis ao pleno atendimento
de uma vida digna (água, energia, saúde, educação etc),
até que se termine a demarcação da terra indígena.”

Na ação civil pública nº 5040944-34.2015.404.7000 o Ministério Público Federal,
em face do Estado do Paraná e da União, pediu à Justiça Federal que os réus
promovessem a realização de concursos públicos para o provimento de cargos
efetivos de professor nas escolas indígenas, bem assim para que adotassem as
providências necessárias à formação inicial e continuada desses professores.

Istoé

A sentença, da Juíza Federal Silvia Brollo, de 06/07/2021, julga parcialmente
procedente o pedido, determinando que:

“O Estado do Paraná adote as providências necessárias à
formação inicial periódica de professores indígenas, com
currículos, programas e materiais didáticos específicos e
diferenciados; e para determinar que o Estado do Paraná
adote as providências necessárias à formação
continuada dos professores, indígenas ou não indígenas,
das escolas indígenas na Terra Indígena Barão de
Antonina (Escola Estadual Índio Rael Vynhkág e Escola
Estadual Indígena Cacique Onofre Kanhgren) e das
escolas indígenas na Terra Indígena Apucaraninha (Escola
Estadual Indígena Roseno Vokrig Cardoso, Escola
Estadual Indígena João Kavagtan Vergílio e Colégio
Estadual Indígena Benedito Rokag), com currículos,
programas e materiais didáticos específicos e
diferenciados”.

Pela ação civil pública nº 500068048.2015.404.7008,
o
Ministério
Público Federal requereu, em
31/03/2015, em face do Município de
Pontal do Paraná, que fossem
concluídas as reformas nas estradas
que davam acesso à aldeia de
Karaguata Poty, terra indígena de
Sambaqui, e da aldeia Guaviraty,
terra indígena localizada em Shangrilá, para que quaisquer veículos de
transporte, sejam carros, ônibus
escolares ou camionetes, pudessem
ter acesso às comunidades, uma vez
que as precárias condições das
estradas, de chão de terra,
impediriam a chegada dos serviços
básicos de saúde e educação.

MPMS

A sentença, da Juíza Federal Silvia Brollo, considerou procedente o pedido, em
31/08/2018, determinando ao réu as reformas necessárias nas estradas que dão
acesso às aldeias. Foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença,
que transitou em julgado.
Veja trecho da decisão da magistrada (links nossos):

“(…..) Conclui-se, então, que as estradas estavam em
precário estado de conservação e que se fazia necessária
a intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso
às aldeias indígenas Guaviraty e Karaguata Poty.
Por outro lado, há que se refutar a alegação do Município
de Pontal do Paraná de que estaria havendo indevida
ingerência do Poder Judiciário na implementação de
políticas públicas e de violação ao princípio da separação
dos poderes.

Isso porque se busca, por meio desta ação civil pública, apenas garantir o direito
de locomoção aos indígenas, assegurando o direito das crianças indígenas à
educação (pois o transporte escolar não conseguia passar pelas estradas).
Também se busca assegurar a continuidade da prestação de prestação de
serviços, pela FUNAI e pela SESAI, aos indígenas, além do acesso à água potável.
O direito à educação está previsto no art. 208 da Constituição Federal e,
especificamente às comunidades indígenas, no art. 210, §2º. Não fosse isso, o
direito à educação dos indígenas está ainda garantido pelo art. 26 da Convenção
169 da OIT:
Artigo 26 - Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos
interessados a possibilidade de adquirirem educação em todos os níveis, pelo
menos em condições de igualdade com o restante da comunidade nacional.
O direito à saúde é direito fundamental que conta com expressa previsão no
artigo 19 6 da Constituição Federal. É oponível independentemente de quaisquer
outras previsões legais.
Além disso, a FUNAI e a SESAI estavam impossibilitadas de prestar a devida
assistência por que as estradas estavam intransitáveis.
Por essas razões é de se afastar a alegação do réu: o caso em análise trata de
garantir educação, saúde e até mesmo a inviolabilidade do direito à vida”.

Agência Pará de Notícia

De 11 a 13 de setembro de 2007, a Justiça Federal participou das Expedições da
Cidadania, projeto desenvolvido em parceria entre a Ajufe (Associação dos
Juízes Federais), Itaipu Binacional, Caixa Econômica Federal, governo do Paraná,
TRF da 4ª Região, Fundação Nacional do Índio (Funai), Receita Federal e Exército.
O objetivo das Expedições foi levar a justiça gratuita e esclarecimentos sobre
direitos, sobretudo previdenciários, a comunidades distantes de grandes
centros. O projeto também ofereceu serviços de expedição de carteira de
identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e do Rani – Registro
Administrativo de Nascimento de Índio. Juízes e Servidores da Subseção
Judiciária de Foz do Iguaçu, com o apoio da Presidência do TRF4 e da Direção do
Foro da JFPR, levaram informações à aldeia Tekoa Ocoy, em São Miguel do
Iguaçu, distante cerca de 40 km de Foz do Iguaçu.
À solenidade de lançamento do projeto na aldeia, compareceram a
Desembargadora Federal Silvia Goraieb, representando o TRF4, os juízes
federais Marcelo Malucelli, Diretor do Foro da JFPR, Danilo Pereira Jr., ViceDiretor, Rony Ferreira (de Foz) e Jairo Gilberto Schäfer (JFSC), dentre outros,
além de dezenas de servidores da JF de Foz e de Curitiba.
Todas as fotos do evento de lançamento do projeto estão no site da Memória
Institucional da JFPR. Basta clicar aqui!

Dentre os processos históricos
digitalizados da Sala da Memória da
JFPR há oito deles que tratam de
questões indígenas e áreas em que
há colônias envolvidas em disputas
por território. O acervo consta de 1
apelação cível, 1 interdito proibitório,
3 manutenções de posse e 3
inquéritos policiais. Há, ainda, um
mapa de 1931, pertencente à Ação de
Manutenção de Posse nº 116.

Portal Catarinas

O Momento Memória nº 4, de abril do ano passado, tratou com detalhes desta
Ação. O título foi “O Poder Judiciário e os conflitos por terra no Paraná”, e
abordou, ainda, aspectos históricos da tribo Kaingang, a maior do Estado, e os
quilombolas no Paraná.
Para acessar o Momento Memória nº
4/2021, clique aqui: “O Poder Judiciário e os
conflitos por terra no Paraná”
A Ação Possessória n° 4766, que tramitou
entre 1926 e 1931, narra a ação proposta
pelaUnião Federal contra João Gomes e
sua mulher, requerendo a expedição de
mandado para que esse fosse intimado a
não turbar a posse da requerente sobre o
Porto Denominado “Rebojo”, localizado às
margens do Rio Tibagy.

Instituto Socioambiental

A União narrou que no dia 10/06/1926,
João Gomes pretendeu se utilizar do
referido
porto,
construído
pela
requerente e pertencente à Povoação
Indígena “São Jeronymo” do serviço
sujeito à proteção da Inspetoria de
Índios neste estado.
O Juiz Federal do feito, João Baptista
da Costa Carvalho Filho, deferiu o
pedido. Os Oficiais de Justiça
incumbidos da diligência no imóvel
certificaram que, além de João Gomes
e sua mulher, foram intimados, acerca
do teor do mandado e para que não seja
perturbada a posse da União Federal,
Antônio Daniel, José Caetano, José
Alexo e suas respectivas mulheres.
O devido auto de manutenção de
posse foi lavrado em favor da
requerente, na pessoa de Lourenço
Cavalcante e Silva, encarregado da
Povoação Indígena de São Jeronymo.
O Juiz Federal João Baptista da
Costa Carvalho Filho – Acervo JFPR

O Inquérito Policial nº 19191215, cujo
trâmite se deu de 1919 a 1933, trata de
crime ocorrido no interior da mesma
povoação indígena – São Jeronymo –
praticado pela índia Justina contra o
índio Amazonas. Iniciado na Justiça
Estadual,
oJuízo
declarou-se
incompetente e determinou a remessa
dos autos para a Justiça Federal em
Curitiba. O Procurador da República
requereu a baixa dos autos em
diligência e durante a investigação, o
responsável pelos índios de São
Jerônimo levantou dúvidas sobre a
autoria do crime.
O Procurador da República requereu
que o diretor do Serviço de Proteção
aos Índios fosse consultado, a fim de
que ajudasse na identificação do autor
ou autora do ato, nos termos do ar. 2° do
Decreto 5.484, de 27 de junho de 1928. O
Juiz
Federal,
Joaquim
Fonseca
Sant’Anna Lobo, deferiu o pedido do
Procurador da República.

O Juiz Federal Joaquim Fonseca
Sant’Anna Lobo – Acervo JFPR

Indígenas no Paraná
No Estado do Paraná existem atualmente três etnias indígenas
predominantes: Guarani, Kaingang e Xetá, totalizando cerca de 13 mil
índios. A grande maioria vive em 17 aldeias, em terras demarcadas
pelo governo federal. 70% destes indígenas pertencem à etnia
Kaingang.
OBSERVATÓRIO DA JUSTIÇA E CONSERVAÇÃO

Índios Kaingang - Funai

Você sabia?
Que as pinturas corporais são as marcas de muitas etnias indígenas? Elas
diferenciam clãs e famílias, e também podem ser diferenciadas conforme
cada ocasião social – nascimentos, casamentos, passagens para a
adolescência ou rituais fúnebres. As tintas geralmente são feitas a partir de
elementos naturais como urucum, jenipapo e açafrão.

Índios com pinturas corporais – blogpécompé

Que dezenas de palavras do nosso vocabulário têm origem tupi-guarani? E
que centenas de cidades brasileiras têm seus nomes também originárias de
línguas indígenas? Palavras como arapuca, pereba, sapeca, pipoca, caipira,
pipoca, capivara, tocaia, carioca, pindaíba, muamba, mingau têm origem
indígena, assim como muitas cidades, estados, rios e localidades. Veja alguns
exemplos: Amapá, Copacabana, Curitiba, Goiás, Grajaú, Guanabara,
Guarapuava, Guarujá, Iguaçu, Ipanema, Ipiranga, Itapuã, Macapá, Maceió,
Maranhão, Moji, Morumbi, Pará, Paraguai, Paraíba, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Piracicaba, Piraí, Piraíba, Sapucaí, Sergipe, Tietê, Tijuca, Ubatuba,
Umuarama, Uruguai, Xingu…

BBC Brasil

Que em termos de herança cultural e costumes, herdamos muitos hábitos
dos povos indígenas? Como exemplo, temos o hábito de tomar banho todos
os dias, usar a rede de balanço (não propriamente para dormir, mas em
momentos de descanso), tomar chás de ervas (camomila, erva doce, hortelã),
usar o mel na alimentação e na cura de doenças, e até mesmo o hábito de
consumir frutas cruas, já que a tradição europeia era de comer apenas frutas
cozidas ou em conserva. Ainda em termos alimentares, herdamos o milho, a
pipoca, a mandioca, o palmito e o consumo de peixes de água doce, como o
lambari, o dourado, o pintado, a tilápia e a truta.

Para saber mais:
Pinturas indígenas apresentam a identidade de cada etnia
Pintura corporal revela a identidade dos nossos povos ancestrais
Cidades Brasileiras cujos Nomes têm Origem no Tupi-Guarani
Palavras que vêm das línguas indígenas
Documentário TV Brasil: No embalo da rede - Conheça a importância
cultural, econômica e terapêutica das redes

Curiosidade…
Havia realmente tribos indígenas brasileiras
que praticavam o canibalismo?

O canibalismo dos Tupinambás segundo o pintor Theodor de Bry
Wikimedia Commons

Não se sabe exatamente quantos grupos indígenas praticavam a antropofagia no
Brasil, mas há muitos registros dessa prática entre as tribos, sobretudo entre os
tupinambás, caetés, goitacazes e aimorés (também chamados
botocudos). O ritual durou até o século 17, quando a catequização acabou com
sua prática nos territórios controlados pelos colonizadores. Hoje, só os
ianomâmis conservam o hábito de comer cinzas de cadáver, como forma de
homenagear um amigo ou parente morto.
Carne humana era bem mais que um petisco para os antropófagos brasileiros. O
canibalismo, na cultura desses povos, envolvia cerimônias que evocavam o
sobrenatural. “Eles acreditavam que o indivíduo ganharia força e poder pela
assimilação de outros, poderosos e perigosos, sejam guerreiros inimigos, sejam
parentes mortos”, afirma o historiador John Monteiro, da Unicamp.
Os caetés que habitavam o litoral do
Nordeste fizeram história com seu costume
alimentar. Conta-se que, em 16 de junho de
1556, souberam do naufrágio de uma
embarcação
portuguesa
em
mares
brasileiros e ficaram na praia aguardando os
pratos de seu jantar. Assim que pisaram na
areia, 90 tripulantes foram capturados e
devorados, dentre os quais o primeiro bispo
do Brasil, Dom Pedro Fernandes de
Sardinha, ou “Bispo Sardinha”, como ficaria
conhecido na História.
No entanto, de acordo com historiadores,
não há como afirmar com certeza a
veracidade do ocorrido, já que os relatos são
todos marcados pela intenção de condenar
os índios e torná-los sujeitos à escravização.
Os caetés foram considerados “inimigos da
civilização” pelos portugueses e europeus
em geral. Em 1562, o governador-geral Mem
de Sá determinou que fossem “escravizados
todos, sem exceção”.

Monumento ao Bispo Sardinha, em
Salvador-BA - wikipedia creative commons

Quanto ao costume entre os Tupinambás, o relato mais contundente de que se
tem notícia é do aventureiro alemão Hans Staden (1525-1579) e está registrado
na obra Duas Viagens para o Brasil, publicada em 1557. Esse relato circulou
amplamente na Europa por várias décadas, o que contribuiu para a composição
de um imaginário exótico do chamado “Novo Mundo”.
Geralmente os homens canibalizados eram guerreiros capturados em batalhas.
O corpo desses rivais era comido em cerimônias em que havia dança e outros
elementos ritualísticos. O canibalismo, na maioria dos casos, possuía algum
fundamento mítico que o legitimava, como a necessidade de espantar a violência
da comunidade, através do sacrifício de membros de fora dela.
Hans Staden trabalhou durante dois
anos como artilheiro no forte de
Bertioga, tendo sido capturado pelos
Tupinambás após entrar na floresta
fechada para caçar. Ele foi considerado
inimigo dos Tupinambás por estar com
os portugueses. Staden ficou preso por
nove meses entre 1554 e 1555, o que
lhe permitiu observar os costumes e
rituais da tribo, resultando no livro que
escreveria depois. Não foi “comido” de
imediato justamente para servir como
“moeda de troca” em negociação com os
portugueses.
Staden foi libertado pelos franceses, que
negociaram com os indígenas sua
libertação, por meio de Guilherme de
Moner, capitão do navio Catherine de
Vatteville. O alemão chegou à Europa no
dia 20 de fevereiro de 1555, na cidade
de Honfleur, na França.

Hans Staden - wolfhagen.de

Para saber mais:
Como eram os rituais de canibalismo dos índios brasileiros?
Hans Staden - trechos do livro "Duas viagens ao Brasil"
Íntegra do livro "A religião dos Tupinambás e suas relações com as
demais tribos tupis-guaranis", de A. Métraux, 1950
Canal Buenas Ideias, de Eduardo Bueno - Goitacás - A tribo indígena
mais selvagem do Brasil

Hans Staden - wikipedia creative commons

Documentários

500 Almas, Brasil, 2007

Um documentário etnopoético que reflete a presença e ausência de memória a partir
da cultura milenar dos índios Guató, habitantes do pantanal brasileiro. Considerados
extintos na década de sessenta, os Guató foram redescobertos por uma freira
salesiana, reconhecidos oficialmente na década de oitenta e hoje lutam pela
preservação e recuperação de sua identidade. Ao retratar os últimos falantes do idioma
guató, o filme refaz a genealogia da tribo, evidenciando os principais conflitos e
paradoxos da cultura desde os primeiros contatos com os viajantes europeus. Para
recriar o universo mítico e existencial dos chamados índios canoeiros, o documentário
recorre à ficção, inserindo trechos filmados da peça Controvérsia, de Jean-Claude
Carrière, montada pelo ator/diretor Paulo José, que também representa todos os papéis
da reconstituição de um julgamento de um líder guató assassinado. Melhor Filme no
Festival do Rio e Melhor Documentário Latino-Americano no Festival de Mar del
Plata.Assista a íntegra aqui!.

Indígenas Digitais, Brasil, 2010

Um documentário que retrata como índios de várias etnias estão utilizando a tecnologia
para troca de informação e aprendizado terá pré-estreia nesta quinta-feira em Salvador
(BA). No curta-metragem, integrantes de nações indígenas como Tupinambá e Pataxó
Hahahãe, da Bahia, e Pankararu, de Pernambuco, relatam como celulares, câmeras
fotográficas, filmadoras, computadores e, principalmente, a internet, vêm sendo
ferramentas importantes na busca de melhorias para as comunidades e nas relações
destas com o mundo globalizado.
Clique para assistir!

À sombra do delírio verde, Brasil/Argentina/Bélgica, 2013

Na região Sul do Mato Grosso do Sul, fronteira com Paraguai, o povo indígena com a
maior população no Brasil trava, quase silenciosamente, uma luta desigual pela
reconquista de seu território. Expulsos pelo contínuo processo de colonização, mais de
40 mil Guarani Kaiowá vivem hoje em menos de 1% de seu território original. Sobre
suas terras encontram-se milhares de hectares de cana-de-açúcar plantados por
multinacionais que, juntamente com governantes, apresentam o etanol para o mundo
como o combustível "limpo" e ecologicamente correto. Sem terra e sem floresta, os
Guarani Kaiowá convivem há anos com uma epidemia de desnutrição que atinge suas
crianças. Sem alternativas de subsistência, adultos e adolescentes são explorados nos
canaviais em exaustivas jornadas de trabalho. Na linha de produção do combustível
limpo são constantes as autuações feitas pelo Ministério Público do Trabalho que
encontram nas usinas trabalho infantil e trabalho escravo. Em meio ao delírio da febre
do ouro verde (como é chamada a cana-de-açúcar), as lideranças indígenas que
enfrentam o poder que se impõe muitas vezes encontram como destino a morte
encomendada. Veja aqui!

When Two Worlds Collide (“Quando dois mundos colidem”),
Reino Unido, 2016

Este documentário mostra com realismo o conflito violento
entre o governo peruano pela terra, extração de petróleo,
minério e gás da Amazônia, e os povos indígenas que ali
vivem. Disponível na Netflix. Assista ao trailer aqui.

Ka’a zar ukyze wà - Os donos da floresta em perigo, Instituto
Socioambiental, 2019

A Terra Indígena Araribóia (MA) é uma das mais ameaçadas
da Amazônia. É o território do povo Guajajara e também de
um grupo de índios isolados, os Awá Guajá. O filme é um
alerta e pedido de socorro dos Guajajara pela proteção das
florestas e de seus parentes Awá Guajá, um dos últimos
povos caçadores e coletores do mundo, cujo modo de vida
depende essencialmente da floresta. Assista aqui.

Reportagem
Meu Paraná: Conheça a maior
aldeia indígena do Paraná,
próxima a Cascavel

Filme
Hans Staden, de Luiz Alberto Pereira, 1999, Brasil-Portugal

O drama biográfico foi baseado na obra Duas
Viagens ao Brasil de Hans Staden e distribuído
pela RioFilme. O filme narra a história do soldado
e marinheiro alemão Hans Staden que, no início
do século XVI, foi capturado por uma tribo
tupinambá,
inimiga
dos
colonizadores
portugueses. Veja o trailer aqui.

Livros
História dos índios no Brasil,
Manuela Carneiro da Cunha,
São Paulo, Companhia das
Letras, 1992.
Manuela Carneiro da Cunha nasceu em
Portugal em 1943. Filha de pais húngaros,
chegou ao Brasil ainda na infância, quando
tinha apenas 11 anos. Mudou-se para Paris
na década de 1960. Na mesma época, já
formada em Matemática, a pesquisadora
passou a frequentar os seminários de
Claude Lévi-Strauss, o etnólogo francês.
Militante política pelos direitos indígenas,
publicou em 1992 o livro História dos Índios
no Brasil. A obra é fruto de um projeto
iniciado em 1988, cujos objetivos eram
realizar um balanço a respeito do
desenvolvimento teórico dos estudos de
história indígena no país e também traçar
novas direções para as pesquisas que
estariam por vir. O ano de 1988, vale
lembrar, também era o ano do nascimento
de uma nova Constituição Federal,
conhecida por seus avanços em diversas
agendas progressistas, inclusive a indígena.

Ideias para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak, São Paulo,
Companhia das Letras, 2019.
Ailton Krenak (1953) é uma das maiores lideranças indígenas do Brasil. Escritor e poeta
da etnia indígena Krenak, Ailton é professor Honoris Causa da Universidade de Juiz de
Fora e ficou conhecido, durante a Constituinte de 88 quando, ao pintar seu rosto de
jenipapo para protestar contra o retrocesso dos direitos dos povos originários,
protagonizou uma das cenas mais marcantes do período.

Ideias para adiar o fim do mundo é a
reunião de uma série de conferências e
palestras que o autor participou nos
últimos anos. Nelas, Ailton discorre com
muita crítica sobre temas sensíveis do
mundo contemporâneo e questiona
conceitos como sustentabilidade, o mundo
ocidental e branco e a humanidade única
que pensamos ser. O livro tornou-se
rapidamente um sucesso de vendas, deu
projeção nacional a Ailton por marcar uma
ruptura com o pensamento dominante e é,
atualmente, utilizado como literatura
obrigatória em diversos cursos de
sociologia e antropologia no Brasil. Mais do
que uma reunião de conferências, Ideias
para adiar o fim do mundo é um livro
fundamental para entender o Brasil da
perspectiva indígena, por muito tempo foi
silenciada.

A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por
um índio, Kaká Werá Jecupé,Editora Peirópolis, 2020.

Kaka Werá Jecupé, indígena da etnia
Txucarramãe, escreve, fiel à oralidade,
histórias de seus ancestrais contadas por
seus pais, avós e bisavós. “O livro pode ser
considerado infanto-juvenil no sentido de
compreensão das histórias, mas eu sugiro a
leitura aos professores para que possam
entender as tradições desse povo”,
recomenda Ytanajé.

As fabulosas fábulas de Iauaretê, Kaká Werá Jecupé, Editora
Peirópolis, 2010.

As fabulosas fábulas de Iauaretê conta os
melhores momentos de uma das mais
divertidas lendas do ideário Guarani: as
aventuras da onça Iauaretê, que virou
gente, e de seus filhos, Juruá e Iauaretêmirim. A onça Iauaretê virou guerreiro
kamaiurá, casou com Kamakuã, a bela, e
gerou Iauaretê-mirim, que perseguiu o
pássaro Acauã para conseguir a pena
mágica e voar até Jacy-Tatá, a mulherestrela, senhora do segredo dos poderes
dos pajés. Acompanhadas por desenhos de
Sawara, filha de 11 anos do autor, as
fábulas aqui selecionadas falam de medo,
coragem, dúvida, amor, morte, paz,
oportunidade, erros e acertos que
vivenciamos, divertindo e emocionando
adultos e crianças.

Veja também:

Dia do Índio: 11 livros para ampliar os conhecimentos sobre a
temática indígena
10 livros sobre culturas indígenas para apresentar às crianças
Vez e voz do índigena: 11 livros de mitos e lendas
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