


Pesquisadores de Campo em Rio Branco
Francisca Medeiros Julião Apurinã
Alberto Kaxinawa
Francisco das Chagas Kaxinawa 
Mobriana Apurinã
Janaira Apurinã
Walace Apurinã
William Apurinã
Marciana Apurinã
Francisco das Chagas Kaxinawa
Reinaldo Luis da Silva Apurinã
Antonio Prado Apurinã
Leiticia Ywanawa
Maristela Shanenawa
Marineide Apurinã
Ivanilde Shanenenawa
Geraldo Jaminawa

Rosenilda Nunes Padilha
Coordenadora da pesquisa

Tabulação dos dados da pesquisa

Roselany Firmino Marinheiro Machado.

Tabela e gráficos

Michele Mauri

Pesquisadores em Sena Madureira

Adriano Jaminawa da Silva

Deusimar da Silva Jaminawa

lene Corrêa da Silva Jaminawa

Neusa Batista Jaminawa

Jasenir Machado Jaminawa

Indígenas em Espaços Urbanos no Acre



ApresentAção
Lindomar Dias Padilha1

O presente trabalho, coordenado por Rosenil-
da Nunes Padilha, expressa em si mesmo uma preo-
cupação do Cimi – Conselho Indigenista Missionário, 
Regional Amazônia Ocidental, com a defesa integral 
da vida dos povos indígenas. Neste caso específico, 
com os povos indígenas que vivem em espaços ur-
banos.

Neste ano de 2012, o Cimi completa 40 anos de 
atuação na defesa dos direitos e da vida dos povos 
indígenas. Ao longo desses 40 anos muita coisa mu-
dou. A realidade, sempre dura, dos povos indígenas 
também sofreu mudanças. Uma dessas mudanças 
foi o aumento da migração para as cidades. Isso se 
deu por diversas razões, algumas apontadas neste 
levantamento. A ação do Cimi não poderia se fechar 
a estas transformações. De outro lado, não se pode 
atuar junto a uma população que nos seja “desco-
nhecida”. Assim, nasce à necessidade de realizar um 
levantamento mais preciso da população indígena 
vivendo em espaços urbanos, bem como a situação 
em que vivem essas pessoas.

Para a realização de um levantamento tão mi-
nucioso e preciso, nada mais eficaz que contar com a 
própria população, não só no fornecimento de infor-
mações, mas, principalmente sendo eles próprios os 
realizadores do levantamento. Foi com essa meto-
dologia que os trabalhos de levantamento e visitas 
a todas as residências foram possíveis e mais ainda, 
puderam ter a precisão de quem não só conhece a 
realidade, mas a vive, experimenta e transforma. Ali-
ás, que os povos indígenas sejam os sujeitos de suas 
histórias é uma metodologia e um fim em cuja cons-
trução o Cimi se sente engajado e do qual não abre 
mão sob pena de perder seu principal referencial: a 
defesa dos direitos e da vida dos povos indígenas.

Os dados colhidos e as observações absorvidas 
por este levantamento e análise, servirão como fa-
róis a nos orientar na proposição, junto com povos 
indígenas, de políticas públicas visando o cumpri-
mento das obrigações do Estado e no pleno exercí-
cio dos direitos dos povos indígenas.

Durante muitos anos o Estado brasileiro e espe-
cialmente o Estado do Acre tem se negado a enfren-
tar essa realidade. No caso específico do Acre, é co-
mum ouvirmos das pessoas e mesmo de órgãos pú-
blicos expressões como: “Esses caboclos deveriam é 
voltar para suas aldeias e trabalhar”. De tempos em 

1 Lindomar Dias Padilha – filósofo, indigenista e Coordenador do CIMI 
Amazônia Ocidental.

tempos, o governo, juntamente com a prefeitura de 
Rio Branco, costuma realizar pseudo levantamentos 
com o intuito de identificar os indígenas que vivem 
na cidade para reconduzi-los supostamente às suas 
aldeias. Na verdade a intenção implícita e guardada 
no íntimo do poder público é promover uma “limpe-
za” na cidade.

Quantias vultosas de recursos são gastos para 
promover essa retirada forçada dos índios da cidade 
ao passo que nenhuma medida é tomada no sentido 
de demarcar as terras que ainda faltam a ser demar-
cadas. No caso dos Jaminawa, por exemplo, nenhu-
ma terra está demarcada e por isso mesmo todas as 
terras desses povos se encontram em conflito e sob 
o julgo de invasores fazendeiros sem que nenhuma 
providência seja tomada e nenhuma assistência é 
prestada naquelas comunidades.

Entendendo melhor a realidade 
indígena no Acre e seus fundamentos 
históricos.
Os povos indígenas da região foram contatados 

desde o fim do século XIX. Primeiro para trabalha-
rem nas frentes extrativistas depois transformados 
em seringueiros, barranqueiros, diaristas, mateiros, 
varejadores, caçadores nas fazendas agropecuárias 
e em peões2. Dessa forma, a situação destes povos 
só pode ser entendida dentro dos projetos e reali-
zações da sociedade não indígena influente na re-
gião que primeiro se apropriou de seus territórios 
e depois de sua própria força de trabalho. A partir 
da década de 70 do século passado, com a chegada 
de organizações indigenistas e inclusive a Funai que, 
sob pressão, instala uma ajudância em 1976, inicia-se 
um processo de tomada de consciência dos direitos 
indígenas, apesar da falta de vontade do governo 
brasileiro, especialmente do direito sobre seus terri-
tórios e o usufruto exclusivo sobre eles. 

Por se tratar de lutas mais amplas por direitos 
e liberdades, a questão indígena passa a ser inserida 
nos debates e articulações junto aos mais diversos 
movimentos: CEBs, Seringueiros, ribeirinhos e cam-
poneses por meio especialmente dos sindicatos. Os 
povos indígenas se articulam ainda em movimentos 
próprios conhecidos como Movimento Indígena. As 
lutas comuns e a busca de unidade perpassam toda 
a década de 80 e se canalizam para a constituinte, 
onde se manifesta de forma mais expressiva.

É inegável que a luta e as mobilizações indíge-
nas, juntamente com as organizações de apoio, fo-
ram decisivas para garantir na carta maior deste país 

2 Inúmeros indígenas foram mortos e até povos inteiros extintos. Me-
rece uma atenção especial e uma leitura diferenciada a situação das 
mulheres indígenas neste período. Alguns autores falam de “restos” 
de índios.
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os dois artigos sobre direitos e garantias aos povos 
indígenas, artigos 231 e 232 da Constituição Federal. 
Entretanto, e lamentavelmente muitos não compre-
enderam bem, não basta garantir direitos em papel. 
O direito se conquista na luta e sua efetivação e apli-
cação só ocorre mediante cobranças, fiscalização 
e lutas contínuas, ainda que sob novas estratégias. 
Também não podemos negar que as demarcações 
de terras indígenas tiveram relativo avanço neste 
período, mas ainda insuficiente e, quase sempre, 
deixando de fora do território faixas de terra essen-
ciais à reprodução física e especialmente cultural 
dos povos, como lugares sagrados e de vegetação 
endêmica ou ainda deixando de fora cabeceiras e 
nascentes de rios e igarapés.

Com a abertura política e a nova forma do ve-
lho capitalismo, o neoliberalismo dos anos 90, o mo-
vimento indígena e parte das organizações de apoio 
perdem, inicialmente parcialmente, as formas clás-
sicas de mobilização e as estratégias do capitalismo 
começam a, mais uma vez, minar os focos de resis-
tência sob uma suposta superação dos embates e o 
fim da necessidade das lutas. É como se anuncias-
sem o fim da história. É a partir desta compreensão 
que os povos indígenas do Acre, compreendidos na 
região já mencionada, sofrem um brutal enfraqueci-
mento das lutas e mobilizações inclusive na relação 
com outros seguimentos como os seringueiros, na-
quilo que havia ficado conhecido como articulação 
dos povos da floresta. Aparece então, como discur-
so do indigenismo oficial uma divisão do tempo3, 
grosso modo distribuído assim: Tempo das malocas; 
Tempo das correrias; Tempo do cativeiro e Tempo 
dos direitos, até os dias de hoje.

Essa divisão da história tem por finalidade jus-
tamente neutralizar as mobilizações e as lutas por 
direitos. Se no tempo do direito todos os direitos já 
foram conquistados, então porque lutar? No tempo 
dos direitos chegam mesmo a anunciarem o “tem-
po do governo dos Índios” que corresponde justa-
mente à ascensão de um grupo político, resultante 
de uma frente de partidos liderada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) conhecida como Frente Popu-
lar do Acre (FPA), que inaugura já com a eleição de 
Jorge Viana para governador em 1999 os que cha-
maram de Florestania sob o slogan “Governo da Flo-
resta” que permanece até hoje. O chamado tempo 
dos direitos vem justamente para negar direitos aos 
povos indígenas e desarticular suas formas de lutas.

3 A Comissão Pró-Índio do Acre – CPI/AC passa a ser principal ONG a 
difundir essa idéia da divisão do tempo mesmo tendo uma importan-
te participação na luta pelo direito à terra e outros, a partir de fins 
da década de 70 do século passado e sabendo que o período não se 
esgotou. O governo da FPA adota a mesma divisão para evitar novas 
demarcações de terra e para afirmar e difundir a idéia de que a ques-
tão indígena no acre é apenas “problema de gestão” dos próprios 
indígenas.

Longe de estarmos no tempo dos direitos e 
menos ainda do tempo do governo dos índios, os 
povos indígenas continuam marginalizados e des-
respeitados em todas as formas, o que passaremos 
a demonstrar agora numa análise rápida da atual 
situação no que se refere a direitos essenciais e bá-
sicos como Saúde, Movimento indígena e Terra e 
Usufruto.

Saúde e Movimento indígena:
Durante a década de 1990, o movimento indíge-

na no Acre ganha mais visibilidade e passa a ter uma 
importante participação na política partidária. Com 
a ascensão da FPA o movimento indígena se sente 
mais próximo do poder e muitas vezes no próprio 
poder, já que o então Governador Jorge Viana cria a 
SEPI – Secretaria Especial dos Povos Indígenas, cujo 
Secretário escolhido foi o Sr. Francisco Pinhanta, 
do povo Ashaninka do Rio Amônia. A SEPI aparece 
como substituta do Movimento Indígena e se torna 
o braço do governo nas aldeias.

A pseudo aproximação com o poder trás ainda 
uma maior facilidade de acesso a recursos públicos 
Estaduais e Federais. Tudo dentro do novo conceito 
de “gestão”. A UNI AC- União das Nações indígenas 
do Acre assume um importante papel. Entretanto, a 
sedução levou a UNI AC a firmar convênio, em 2000, 
com a Funasa para a execução das ações dos dois 
DSEIs, Alto Juruá e Alto Purus. Essa atitude marcaria 
profundamente os rumos do movimento indígena 
no Acre e levaria ao colapso tanto a UNI AC quanto 
às demais organizações e, principalmente levaria os 
povos indígenas a perderem o controle social.

Assumindo o papel de gestora dos serviços, a 
Uni se distancia das discussões nas comunidades e 
tem todo o seu tempo voltado quase que exclusi-
vamente para a gestão e deixa de fazer política e 
apresentar propostas. Por outro lado, a Funasa se 
vê livre para praticar seus desmandos e acusar os in-
dígenas de ineficientes entre outras. A Funasa, ainda 
em 2004, se recusa a renovar o convênio com a Uni, 
alegando problemas administrativos e má utilização 
de recursos. Sem condição gerencial, política e ad-
ministrativa, a Uni é oficialmente extinta em 2005.

O fim da Uni deixa um enorme vazio na política 
indigenista como um todo e principalmente na polí-
tica de atenção à saúde, terra e Educação. Há uma 
grande perplexidade sobre os caminhos a serem 
percorridos e em relação ao Movimento Indígena. 
Passa a ser urgente a criação de novos espaços para 
reflexão. Mas, esses espaços são negados e obscu-
recidos por força da ação político partidária que ain-
da atua de maneira decisiva e controla os recursos 
destinados à saúde e aos demais setores da vida In-
dígena. O que se vê é um verdadeiro “proselitismo” 
político partidário.
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A Secretaria (SEPI), que já no governo do Binho 
Marques passou a ser apenas uma assessoria indígena, 
que deveria viabilizar a presença indígena nos espaços 
de decisão e fiscalização, na verdade funciona como 
um anteparo, impedindo que os índios tenham aces-
so. Além disso, as lideranças indígenas afinadas com o 
projeto da FPA recebem salários e outros benefícios do 
governo, ficando impedidas de se manifestar em favor 
do próprio povo. Enquanto o governo escolhe alguns 
indígenas e uma série de pessoas ligadas a ONGs para 
propagandear o Governo da Floresta, (como na foto 
acima) que mostra uma reunião do governador com 
assessores para assuntos indígenas, setores essenciais 
como educação e saúde são abandonados.

Em 2011, liderados pela Federação Hunikui, cer-
ca de 300 representantes dos mais diversos povos, 
acamparam na sede da Funasa em Rio Branco e lá 
permanecendo por nove meses. Os indígenas denun-
ciavam as péssimas condições de saúde vividas nas 

comunidades e denunciavam o des-
vio de verbas destinadas à saúde indí-
gena. Mesmo com uma ocupação tão 
longa, os indígenas não conseguiram 
avançar em suas reivindicações.

Em mais uma tentativa de se-
rem ouvidos e para que o governo 
tomasse providências, os próprios 
indígenas, realizaram o I Seminário 
de Saúde Indígena do Acre, de 08 a 
12 de agosto de 2011, mantido com 
recursos próprios e sem nenhum 
apoio público. Deste Forum saiu 
um documento chamado Carta dos 
povos indígenas, cujo resultado até 
agora não foi visto.

 Entre final de dezembro de 2011 e final de janei-
ro de 2012, ocorreram 22 mortes de crianças indíge-
nas com menos de cinco anos de idade nas aldeias 
dos povos Madjá (Kulina) e Hunikui (Kaxinawa) da 
terra indígena Alto Purus, município de Santa Rosa 
do Purus. Todas vítimas de diarréia e, principalmen-
te do descaso das autoridades. Em viagem realizada 
às aldeias constatamos, e eu fiz questão de me fazer 
presente, que o descaso é tamanho que os indígenas 
não dispõem sequer de água potável. A Secretaria 
de Estado de saúde, por meio do Proacre, distribuiu 
cerca de 180 filtros, mas vejam na foto abaixo como 
foram instalados. Isso é mais uma prova de que os 
indígenas não têm valor neste grande mercado, ou 
vitrine, que quer ser o Acre.

4



Educação
Na educação, por falta de fiscalização, os des-

mandos são semelhantes. O mais cruel de toda essa 
realidade é que o governo se cercou dos meios de 
comunicação e de ONGs, além de alguns indígenas 
escolhidos a dedo, para construir uma gigantesca nu-
vem de fumaça que impede a população em geral e 
especialmente os financiadores estrangeiros de en-
xergarem a realidade. Essas fotos são do que o go-
verno chama de escolas modelo de educação escolar 
indígena. As mesmas escolas, quando construídas às 
margens da BR 364, por exemplo, costumam ser de 
melhor qualidade. Afinal, se vive de propaganda!

5

As escolas indígenas localizadas nas cabeceiras 
dos rios e igarapés, não raras vezes, se encontram 
em estado deplorável. O que nos choca ainda mais é 
saber que a parte física é a parte visível, logo, como 
não será a parte invisível como a metodologia e o 
acompanhamento pedagógico dos professores?

Terra e usufruto:
Se os problemas indígenas são exclu-

sivamente de gestão, logo não faz mais 
sentido demarcar terras. As terras a se-
rem demarcadas deverão tomar um des-
tino “mais útil” e economicamente mais 
viável. È com essa concepção que desde 
2000, todos os processos de demarcação 
de terra indígena no acre estão paralisa-
dos4. Três terras indígenas, a dos Nawa, 
a dos Apolima-Arara e a dos Kuntanawa 
são brutalmente questionadas na justiça. 
Apenas a Terra dos Apolima-Arara tem o 
seu processo avançado por causa de uma 
determinação da justiça. Portanto, a única 
terra indígena cujo processo de demar-

4 Em 20 de abril de 2005 o então administrador regional 
da Funai, Sr. Antônio Pereira Neto, escreve à coordena-
doria geral da CGID/DAF reclamando do posicionamen-
to contrário por parte do Governo do Acre, à identifica-
ção da terra indígena Guanabara, do povo Manchineri, 
por exemplo.
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cação não foi paralisado nestes anos todos foi a dos 
Apolima-Arara depois de muita briga na justiça e mes-
mo assim, a terra ainda é questionada e se encontra 
totalmente invadida por não índios.

Se somarmos as terras indígenas a serem identi-
ficadas com as sem nenhuma providência, teremos o 
assustador número de pelo menos 18 terras a serem 
demarcadas. É neste contexto que aparece a nova 
forma de usurpar os direitos dos povos indígenas, 
com pomposos nomes entre eles os de Pagamentos 
por Serviços Ambientais, REDD, mercado de carbono.

A face mais cruel dessa triste realidade de indí-
genas sem terra em plena Amazônia, é manifesta no 
total abandono do povo Jaminawa que, sem ter terra 
e nem para onde ir, fica em grande número vagando 
pelas ruas das cidades, especialmente em Rio Branco 
e Sena Madureira. Os Jaminawa, na verdade não são 
apenas um povo, mas pelo menos quatro povos e são 
tratados pelo poder público como resto, escória da 
sociedade. Vivem acampados às margens dos rios e 
periferia das cidades em situação desumana.

O Governo sempre realiza uma “operação lim-
peza”, quando junta os indígenas que estão princi-
palmente na cidade de Rio Branco e os leva, segun-
do ele para “suas terras”. Com isso a única coisa que 
o governo consegue é aprofundar a idéia de que os 
índios estão nas cidades porque são preguiçosos e 
não querem trabalhar a terra. Mas não tem coragem 
de dizer que estão nas cidades justamente porque 
teve suas terras roubadas e porque o governo tem 
planos “mais nobre” para essas terras.

É nesta triste realidade que o Governo do Estado 
e suas ONGs, sob pretexto de formar os indígenas 
para serem gestores, estão entrando nas aldeias com 
a mais nova forma de se apropriar dos bens de usufru-
to exclusivo dos índios, sejam eles materiais ou imate-
riais. A arma agora são os Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA), especialmente o REDD. Chega a ser 
vergonhosa como a forma que essas ONGs e governo 
atuam. Primeiro cuidaram para que nenhuma nova 
terra fosse demarcada. Depois fizeram um minucioso 
levantamento das potencialidades existentes nas ter-
ras já demarcadas ou em vias, por meio do que cha-
maram de etnozoneamento e, por fim, apresentam 
aos povos indígenas, como única forma de remissão, 

os contratos de venda de carbono. Para isso o Gover-
no Estadual cuidou de aprovar a lei 2.308/2010 e as 
ONGs iniciaram uma série de “oficinas” com algumas 
lideranças indígenas a fim de fazê-las acreditar que os 
tais contratos significam suas cartas de alforria. 

“Com o Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA), a relação com a natureza passa a ser mer-
cantilista, ou seja, os princípios de respeito do ser 
humano para com a natureza passam a ter valor 
de mercado e medidos nas bolsas de valores. O 
dinheiro resolve tudo, paga tudo. Ao aceitarem 
fazer contratos de REDD, as comunidades indíge-
nas obrigam-se a ceder suas florestas por 30 anos, 
não podendo mais utilizá-las, sob pena de serem 
criminalizadas. É o “pagador” quem vai definir o 
que o “recebedor” pode ou não fazer; ficam su-
bordinadas às grandes empresas transnacionais e 
governos internacionais. Esses “contratos de car-
bono” ferem a Constituição Federal, que garante 
aos povos indígenas o usufruto exclusivo do seu 
território. O povo perde a autonomia na gestão 
de seu território, em troca de ter os recursos natu-
rais integrados ao mercado internacional”.5

Talvez a maior contribuição dos povos indíge-
nas para a humanidade em geral seja justamente 
não se inserir cegamente no mercado e isso está 
gravemente ameaçado com o modelo defendido 
pelo Governo do Acre, expresso claramente na in-
constitucional lei 2.308/2010.

Por fim, vale lembrar que este material que 
agora disponibilizamos não deve ser visto de for-
ma estática, como uma fotografia. Deve ser visto e 
encarado como um desafio à nossa capacidade de 
acompanhar os novos tempos e as novas formas 
de expressão da indianidade e cultura desses povos 
que vivem em espaços urbanos, mas que mantém 
laços profundos com o chão da aldeia. Queremos 
encorajar indígenas e não indígenas a se coloca-
rem a caminho rumo a uma sociedade plurietnica, 
pluricultural onde os valores sejam respeitados e os 
povos indígenas tratados com dignidade e respeito. 
Que cada leitora e cada leitor ajude nessa constru-
ção e se some a nós todos na defesa dos direitos e 
da vida dos povos indígenas.

5 Posição expressa em nota pública pelo Cimi em 03 de fevereiro de 
2012.
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A presença indígena nas cidades é fato bastan-
te antigo. No entanto, nunca havia sido uma presen-
ça notada pela população urbana e nem reconheci-
da pela FUNAI desde o tempo do SPI. No ambiente 
urbano a população indígena camufla-se, torna-se 
invisível aos olhos da sociedade e do Estado. Para 
a Funai aqueles que deixaram a aldeia, abriram mão 
de ser indígenas. No entanto, o ocultamento dos 
vínculos de pertencimento ao povo de origem está 
associado ao próprio contexto urbano que sempre 
foi hostil em relação ao indígena; a cidade é o am-
biente que revela, de forma mais explícita, o racismo 
contra o índio, figura atrasada, inconfiável, de hábi-
tos estranhos, feios e desagradáveis. 

Historicamente a cidade sempre foi um espaço 
vedado aos indígenas, local de visitas rápidas para 
compras ou tratamento de saúde. Com o decorrer 
do tempo a cidade torna-se um espaço que passa a 
ser apropriado por essa população através de, pelo 
menos, dois processos: um é a cidade que cresce e 
encosta na área indígena, tornando-a um bairro de 
periferia, ou é a cidade que foi fundada a partir de 
uma aldeia, especialmente nas regiões pouco urba-
nizadas até a década de 1970; o outro é o processo 
de migração que, a partir de 1950, atraiu também a 
população indígena nos surtos migratórios em dire-
ção às cidades que adensaram a população das cida-
des brasileiras em função da industrialização e urba-
nização, que foram os elementos mais valorizados 
para se alcançar a meta desenvolvimentista desse 
período.

1 Lucia Helena Rangel, antropóloga, professora da PUC SP.
2 Luciana Galante, antropóloga, professora da rede pública.
3 Rosenilda Nunes Padilha – membro do CIMI e mestranda em Ciência 

da Linguagem.

IndígenAs em duAs cIdAdes do Acre
Em cada região do Brasil e em cada Estado da 

federação o processo migratório aconteceu de uma 
determinada forma. No Acre as cidades, quase to-
das, surgiram nas sedes dos seringais, nos caminhos 
fluviais, que misturavam as gentes de fora e de den-
tro, ou seja, os indígenas dos diversos povos que aqui 
habitavam. Mas as cidades tornaram-se ambientes 
“brancos ou civilizados” nos quais os indígenas não 
tinham lugar; esses caboclos que foram e ainda são 
tão maltratados nos hospitais, nos órgãos públicos, 
nas escolas, nas igrejas, nas ruas, enfim, em todos 
os lugares onde aparecem como indígenas. O meio 
mais eficiente de ser aceito na cidade, para um indí-
gena, foi e é ainda tornar-se invisível, escondendo 
sua origem, seus vínculos familiares e culturais.

Por isso a presença indígena nas cidades acre-
anas parece ser um fenômeno recente e, de fato 
é, pois só recentemente a identificação indígena 
tornou-se possível. Antes, por medo ou por vergo-
nha, para se afastar do preconceito, a condição in-
dígena era negada, hoje em dia isso já não é neces-
sário dado que os direitos indígenas passaram a ser 
constitucionais, desde 1988. Com o tempo, muitos 
jovens que iam para a cidade para estudar puderam 
beneficiar-se de algumas ajudas da FUNAI. Puderam 
também organizar suas associações políticas, cujas 
sedes urbanas concentraram os meios necessários 
para a construção do movimento indígena no Acre, 
com expressões locais, regional e nacional. A cidade 
passou a ser um lugar de oportunidades: para traba-
lhar, estudar, ter assistência médica e, também, um 
lugar de refúgio, principalmente quando a terra não 
está demarcada. O fato é que o ambiente urbano 
tornou-se uma conquista, espaço de apropriação, 
onde é possível tornar-se visível tanto individual-
mente, quanto coletivamente.

A pesquisa aqui apresentada foi realizada em 
Rio Branco e em Sena Madureira. São cidades dife-
rentes e, talvez, por que uma é a capital do Estado, 
abrigam povos e etnias em condições também di-
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Situação Fundiária do Acre – dez/2011
Situação das T. Indígenas no Acre 

Registrada Homologadas Declaradas Reservas/Dominiais A Identificar Sem providencias Total 
25 terras 00 terra 01 terras 01 terra 07 terras 04 37 terras

Situação das T. Indígenas no sul do Amazonas (Boca do Acre) e noroeste de Rondônia 
Registrada Homologadas Declaradas Reservas/Dominiais A Identificar Sem providencias Total 
06 terras 00 terra 00 terra 00 terra 07 terras 01 14 terras

Situação das T. Indígenas do Acre, sul do Amazonas e noroeste de Rondônia (Boca do Acre e Extrema)
Registrada Homologadas Declaradas Reservas/Dominiais A Identificar Sem providencias Total 

31 terras 00 terra 01 terras 01 terra 14 terras 04 51 terras



ferenciadas. Enquanto em Rio Branco há presença 
de diversos povos, vivendo em diversos bairros, 
em Sena Madureira há uma presença mais expres-
siva de um povo, concentrado em maior número 
num bairro central à beira do rio. Os Kulina do Alto 
Purus e os Jaminawa do Alto Yaco costumam ir à ci-
dade para receber seus benefícios, permanecendo 
por meses acampados na barranca do rio, até que 
juntem dinheiro para comprar gasolina, óleo diesel 
e outras mercadorias para fazer o caminho de volta 
à aldeia.

A presença coletiva, isto é, a identificação de 
uma comunidade de um mesmo povo, tem sido 
uma marca da migração Jaminawa que habita o 
referido bairro de Sena Madureira, o que pode ser 
considerada uma conquista, pois até pouco tem-
po atrás viviam em barracos nas barrancas do rio. 
Esse povo possui uma trajetória de migração cole-
tiva, provocando o desagrado de cidadãos comuns 
e até mesmo de autoridades; há algumas décadas 
atrás foram ameaçados por representante do po-
der judiciário, em Rio Branco, que considerou opor-
tuno aplicar o ECA (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente), dado que as famílias estavam nas ruas 
com suas crianças.

Mas a cidade é, de fato, uma conquista, um es-
paço onde se pode ser indígena e reivindicar o aten-
dimento de acordo com os direitos que a legislação 
prevê. A FUNAI relutou, porém, acabou por reco-
nhecer as famílias e indivíduos que habitam os am-
bientes urbanos e reproduzem, na medida de suas 
possibilidades, hábitos, costumes e valores de cada 
um dos povos que aí se encontram. A auto- afirma-
ção ou mesmo a designação enquanto ser indígena 
depende do tempo, do espaço e do contexto mais 
ou menos racista e discriminatório. A população in-
dígena que habita as cidades começa a tirar o véu da 
invisibilidade e forma uma contingente populacional 
expressivo.

Os resultados da pesquisa que apresentamos 
foram obtidos a partir de um levantamento, em for-
ma de questionário aplicado por jovens indígenas 
residentes nas duas cidades. Em Rio Branco foram 
entrevistadas 1.020 pessoas, em Sena Madureira 
133. O trabalho de campo foi realizado durante o 
ano de 2011 e contou com o apoio do Regional Ama-
zônia Ocidental do Cimi, em cuja sede se processou 
a sistematização dos dados.

Com isso queremos oferecer um material de 
consulta e informações para os jovens estudantes, 
para os educadores e pessoas sensíveis a causa in-
dígena, com o intuito de ampliar os conhecimentos 
sobre as condições de vida da população indígena 
no Acre. E também para oferecer aos poderes públi-
cos uma contribuição para a formulação de políticas 
sociais voltadas para a realidade indígena.

O Estado do Acre e os povos indígenas: 
Diversidade lingüística e sociocultural.
O Estado do Acre tem uma população segun-

do os dados do IBGE de 2010 de 733. 793 habitan-
tes. Desses cerca de 335. 796 pessoas vivem em Rio 
Branco.

A população indígena no Estado é de aproxi-
madamente de 17. 578 pessoas, havendo noticias 
de grupos de indígenas “isolados” dos quais não 
é possível estimar os números. Os “isolados” tam-
bém conhecidos pelos moradores da floresta como 
“brabos”. Dados recentes pesquisados pela FUNAI 
e pelo CIMI dão conta da presença de seis povos 
distintos vivendo na faixa que se estende por toda 
a região de fronteira do Acre com Peru – uma das 
maiores áreas de ocorrências dos povos indígenas 
em situação de isolamento voluntário do mundo. 
Representantes de culturas ascentrais, esses po-
vos conseguiram manter seu modo de vida peculiar 
refugiando-se nas áreas que passaram ao largo dos 
ciclos econômicos da borracha, do caucho e da cas-
tanha. Das seis ocorrências de povos “isolados” no 
Estado do Acre apenas uma área indígena é demar-
cada, que é a área indígena Xinane do alto Tarauacá. 

Distribuídos em onze dos vinte e dois municí-
pios acreanos, alguns povos já têm suas terras de-
marcadas e homologadas. Outros lutam pela regula-
rização de seus territórios, que ainda continua a ser 
uma questão crucial. Lutar pela demarcação de seus 
territórios é um dos desafios atual dos povos indíge-
nas do Estado do Acre.

Os povos indígenas no Estado do Acre são fa-
lantes de idiomas de três famílias lingüísticas dife-
rentes: Pano, Arawak e Arawá.

Vale ressaltar que além dos indígenas que ha-
bitam suas aldeias, existem muitos indígenas que 
moram em espaços urbanos. Segundo os dados do 
IBGE de 2010, vivem 4.270 pessoas fora de suas al-
deias, em diversos municípios do Estado. Na cidade 
de Rio Branco, foi feito um levantamento popula-
cional e situacional dos indígenas e foi detectada 
a presença de 1.020 pessoas morando em diversos 
bairros espalhados dentro da cidade.

Este material é para os jovens estudantes, ser-
vindo também como fonte de informação para edu-
cadoras e educadores e pessoas sensíveis a causa 
indígena. O subsídio traz importantes informações 
do trabalho feito na cidade de Sena Madureira e Rio 
Branco.

A cidade de Sena Madureira.
Sena Madureira fica distante de Rio Branco a 

140 Km e tem uma população, segundo os dados do 
IBGE de 2010 de 38.029 pessoas. O município situa-
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-se a margem esquerda do Rio Yaco, tendo como 
principais afluentes o Rio Macuã e Caeté. É o terceiro 
município mais populoso do Estado e o segundo em 
extensão territorial.

A cidade foi fundada em 25 de setembro de 1904. 
Recebeu muitos migrantes, principalmente migrantes 
nordestinos. Durante o ciclo da borracha a cidade se 
fortaleceu, tornou-se a capital do departamento do 
Alto Purus, chegando a ser um importante centro po-
lítico de todo o Acre, até então um território do Brasil.

As atividades econômicas do município estão 
baseadas na agricultura e pecuária. A extração da 
madeira e castanha continua forte, porém não como 
antes. O aquecimento econômico vem do funciona-
lismo público, comércio e pequenas indústrias.

Os motivos argumentados pelos indígenas para 
mudarem para as cidades são os mais diversos possí-
veis: quererem que seus filhos estudem para ter um 
futuro melhor, bolsa escola, bolsa família, aposenta-
doria, conflitos nas aldeias, tratamento de saúde, a 
não demarcação das terras indígenas e outros. Por 

outro lado, quando chegam na cidade, se deparam 
com inúmeras situações adversas e passam a morar 
nos bairros periféricos onde lutam para afirmar sua 
identidade étnica, reconstruir suas relações e orga-
nizações. Há muitas manifestações, conceitos e pre-
conceitos em torno do assunto. A questão nos leva 
a ouvir e olhar para grupos indígenas de diferentes 
povos, que vivem no espaço urbano de Rio Branco 
e Sena Madureira, a conhecer melhor sua história, 
seu modo de ser e se compreender o que vai exigir 
de nós, compromisso, atitudes e ações com esses 
povos.

Queremos aqui ressaltar que não existe nenhu-
ma lei que proíba a presença indígena nos espaços 
urbanos. Por outro lado, há sim, garantias constitu-
cionais à proteção desses povos, de suas culturas e 
terras, que infelizmente, não tem se concretizado 
devido a pouca vontade política daqueles a quem foi 
atribuída essa competência.

Boa Leitura.
Rosenilda Nunes Padilha

IndígenAs nA cIdAde de senA mAdureIrA

TOTAL: 1.020 Pessoas em Rio Branco – 133 Pessoas em Sena Madureira

IMAGEM: GOOGLE EARTH
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De acordo com o IBGE, 
no censo demográfi-

co de 2010, o município 
de Sena Madureira pos-
sui uma população in-
dígena de 986 pessoas, 
sendo que 0,9% desse to-
tal residem em área urba-
na e 6,0% em área rural. 
A população indígena re-
presenta 2,6% da popula-
ção total do município de 
Sena Madureira que é de 
38.029 pessoas. Esta pes-
quisa, que ora apresentamos, abrangeu uma popu-
lação de 133 pessoas residentes em área urbana. O 
maior número de Jaminawa, loca-
lizados na Comunidade “Beco do 
Adriano”, às margens do Rio Yaco, 
no bairro Pista.

Os gráficos a seguir, resumem 
o levantamento feito pelo Cimi em 
2011.

Os Jaminawa em Sena 
Madureira
A cidade de Sena Madureira é 

um importante entroncamento de 
algumas das mais importantes vias 

fluviais do Estado do Acre. Assim é freqüente a pas-
sagens de indígenas no curso de suas viagens para 

Rio Branco. Nesta cidade existem 
118 indígenas do povo Jaminawa. 
13 Huni-kuin também conhecidos 
na região como Kaxinawa e 02 Ma-
dija conhecidos na região como Ku-
lina. Os Jaminawa somam um dos 
grupos mais numerosos morando 
em Sena Madureira. A maioria dos 
Jaminawa mora no bairro pista, 
especificamente na comunidade 
“Beco do Adriano”. Suas casas são 
construídas de frente para o rio 
Yaco, Essas famílias são originárias 



Padre Paulino conhece os Jaminawa desde dé-
cada de 50, quando chegou em território acreano, 
especificamente na cidade de Sena Madureira. Hoje 
com seus 91 anos de idade, chora ao falar da situa-
ção dos indígenas, não só dos Jaminawa, como tam-
bém do povo Madiha que vive as beiras do barranco, 
às margens do Rio Yaco, sob barracas construídas 
com sacos de lixos, lonas e palhas. Normalmente 
vem para receber benefícios oferecidos pelo gover-
no como o bolsa família e auxílio maternidade.

Nessa comunidade, Beco do Adriano, os Jami-
nawa falam sua língua materna e o Português. A co-
munidade Beco do Adriano é formada basicamente 
por famílias Jaminawa. Suas casas são construídas 
de frente para o Rio Yaco. As famílias usam mais a 
língua materna nas interações do dia a dia. Essa con-
tinua sendo a língua mais usada para a comunicação 
nesse domínio e, em geral, é a primeira língua ad-
quirida pelas crianças. Também é importante desta-
car que na comunidade Beco do Adriano há outras 
famílias constituídas de pais não indígenas, onde as 
crianças relacionam-se entre si, e vão adquirindo si-
multaneamente a língua portuguesa e o jaminawa. 
As crianças freqüentam, junto com os seus, outros 
espaços sociais onde só se fala o português, tais 
como mercado, Funasa, feiras. Ou seja, a aquisição 
da língua portuguesa pelas crianças residentes no 
Beco do Adriano se dá através de contatos diretos, 
freqüentemente. Um dos fatores que tem contri-
buído gradativamente para o uso do português é o 
sistema de televisão, DVDs, sons mecânicos, entre 
outros. Na faixa etária desses moradores a maioria 
são crianças e jovens. Como mostram os gráficos 
abaixo, a maioria é do sexo m asculino.
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do Alto rio Purus, rio Acre, rio Yaco e rio Caeté. A 
liderança política dos Jaminawa na cidade de Sena 
Madureira é o Sr. Zé correia Jaminawa4, que assu-
me também o papel de chefe de posto da Funai em 
Sena Madureira. Ele ajuda a amenizar os conflitos 
internos entre eles e também ajuda os Jaminawa 
a manter outras relações sociais, políticas, religio-
sas e econômicas na cidade. Alguns Jaminawa são 
funcionários da FUNASA, outros são vendedores 
ambulantes.

Como mostra o gráfico acima eles estão concen-
trados em diversos bairros da cidade, sendo que o bairro 
Pista abrange a maior concentração de moradores. Este 
bairro está localizado na margem esquerda do rio Yaco.

Na cidade de Sena Madureira os Jaminawa são 
vistos como intrusos. Quem passa e os vê, às vezes, 
pedindo óbolos ou revirando lixo, logo recomenda 
o translado para suas aldeias, ou então lhes dizem 
para pedir na porta da Funai. Padre Paulino Balsas-
sari5 explica:

“O êxodo indígena e suas conseqüências torna-
ram-se um problema insolúvel, já que as autori-
dades praticamente fecharam os olhos para a 
situação, tendo como a principal responsável a 
Fundação Nacional do índio ( Funai). A Funai é 
a funerária dos índios, foi ela quem trouxe eles 
para a cidade, incentivou eles a deixarem suas 
terras e seus costumes, entregando-os ao álco-
ol, as drogas e a prostituição. Eles não têm a no-
ção de mal, simplesmente bebem álcool como 
tomam a yoasca na floresta e se apossam das 
coisas alheias como é natural em suas aldeias 
dividir o que tem entre si.”

4 José correia Jaminawa – assume o papel de chefe de posto da FU-
NAI desde da década de 90, mora em Sena Madureira na comunidade 
“Beco do Adriano”.

5 Padre Paulino Baldassari, é italiano, chegou no Brasil em 1954, ficou 
um ano em Sena Maduereira, e depois foi para Boca do Acre. Retor-
nou para Sena Madureira em 1958, onde reside até hoje. Entrevista 
publicada no jornal a gazeta em 05.01.2010



Os motivos da vinda para a cidade
Os motivos da vinda para cidades são os mais 

diversificados possíveis. Querem que seus filhos 
“estudem” em escolas “melhores”, conflitos nas 
aldeias, a não demarcação das terras indígenas, 
tratamento de saúde, aposentadorias, bolsa esco-
la, bolsa família, e outros. A necessidade de estu-
dar é a primeira razão expressa quando se trata de 
migração das famílias para a cidade. 45% apresen-
tam argumentos fortes de estudos. 19% argumen-
tam problemas de saúde, principalmente ligado a 
questão da hepatite. 9% argumentaram que vem 
em busca de um emprego, 5% argumentaram con-
flitos na aldeia, 8% deixaram aldeia para trabalhar 
no movimento indígena, 9% argumentam receber a 
sua aposentaria e ficaram morando, pois o dinheiro 
que recebem mensalmente não dá para comprar o 
combustível de ida e volta. Outro argumento forte 
que me chamou atenção, são 5% argumentaram a 
não demarcação das terras indígenas. De fato para 
o povo Jaminawa faltam demarcar cinco terras in-
dígenas habitadas por eles, são as seguintes terras: 
Caeté, Estirão, São Paulino, Guajará e Kaiapuká. 
Atualmente essas cinco terras são disputadas por 
moradores indígenas e não indígenas. Essas terras 
são motivos de grandes conflitos na região até com 
ameaças de morte de algumas lideranças indíge-
nas. Mesmo que essa não seja a razão manifesta 
como a que mais causa o êxodo do povo Jamina-
wa, a não demarcação das terras seguramente está 
no centro dos conflitos e, consequentemente, na 
raiz de muitas das migrações.

Escolaridade
Apesar de argumentarem que querem que seus 

filhos estudem, 58% das crianças abaixo de sete anos, 
estão sem escolaridade, 4% tem ensino fundamental, 
2% tem ensino médio, atualmente existe um Jamina-
wa cursando o ensino superior em Cruzeiro do Sul. Há 

um estudo mais aprofundado feita pela pesquisadora 
Rosenilda Padilha sobre os Jaminawa. Os trabalhos já 
apresentam resultados preliminares da pesquisa feita 
para o mestrado envolvendo o estudo do processo 
de ensino e aprendizagem da língua portuguesa jun-
to a alunos falantes da língua Jaminawa na escola 
Municipal Messias Rodrigues de Sousa, na cidade de 
Sena Madureira, no Estado do Acre (AC). 

Com o objetivo de analisar questões envol-
vendo o bilinguismo e o ensino da língua oficial, a 
pesquisa mostra as dificuldades enfrentadas tanto 
pelos professores que não estão preparados para 
receber os alunos indígenas e falantes de outra 
língua que não o português, quanto pelos alunos 
Jaminawa que, por um lado não dominam o portu-
guês e sofrem preconceito por isso e por outro, são 
impelidos por uma política linguística e educacional 
monolingue a aceitarem esse mesmo português em 
detrimento de sua língua materna. 

Essa problemática está sendo examinada atra-
vés da análise de alguns contextos sociolinguísticos 
da escola, em que destacamos nesse momento, a 
produção textual e oral dos alunos Jaminawa e dos 
alunos não indígenas. A análise aponta para uma 
baixa produtividade dos alunos Jaminawa se com-
parados aos não indígenas, assim como para pos-
síveis regularidades nesse processo de aprendiza-
gem do português, o que pode relacionar-se ao tipo 
de bilinguismo dos alunos Jaminawa: ora refletem 
uma dificuldade de aprendizagem mais genérica no 
aprendizado do português, pois atingem alunos não 
indígenas, ora sugerem uma determinação especifi-
ca da gramática Jaminawa sobre a do português.

Buscamos com esse trabalho mais específico 
na escolaridade, portanto, produzir uma reflexão 
juntamente com os professores, sobre o modo 
como a escola recebe alunos falantes de outras lín-
guas maternas que não o português, especificamen-
te, falantes de língua indígena, assim como afirmar 
a necessidade de um projeto de educação bilíngue.
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Artesanato e Cultura
29 famílias argumentam que participam das 

manifestações culturais de seu próprio povo. É co-
mum chegar à casa de Jaminawa e sempre encon-
trar banana grande assada, caça assada, trazida por 
seus parentes das aldeias. Isso é marca forte dos Ja-
minawa, porque todos são falantes da língua mater-
na, conhece os costumes de seus ancestrais, com-
partilham os costumes de seus parentes, bebem o 
shori ( ayahuska). Para eles é remédio, traz vida e 
saúde ao corpo. Conhece as narrativas das experiên-
cias das pessoas mais velhas, como bonitas histórias 
de seu povo. As crianças brincam e socializam entre 
si através da língua. Das famílias entrevistadas 18 
famílias confeccionam artesanatos para venda. As 
mulheres Jaminawa confeccionam excelentes redes 
feita de algodão. Os homens produzem arcos, fle-
chas, arpões.

Religião das famílias entrevistadas
53% declararam-se evan-

gélicas mesmo não tendo ne-
nhuma prática efetiva, sendo a 
maioria da Universal do Reino 
de Deus, Igreja Batista e Espíri-
ta, entre outras. 16% afirmaram 
participar de seus rituais pró-
prios como a dança do mariri, o 
uso do shori, (ayahuska) e ou-
tras pajelanças específicas do 
povo. 31% declaram pertencer à 
religião católica.

Economia
Quando chegam à cidade se deparam com inú-

meras situações adversas. Existem dificuldades e 
desafios a serem enfrentados, como a discriminação 

por seu modo de ser e de viver, a forma como cuidam 
de seus filhos, da saúde, entre outros. Há, por par-
te da sociedade envolvente, uma idealização este-
reotipada dos indígenas, que ao atribuir-lhes o sta-
tus de “selvagem” e associá-los à natureza, reforça 
o fato de a cidade não lhes pertencer e tampouco 
ser um lugar que lhes garanta os direitos constitu-
cionais. Afinal, a maioria das populações indígenas 
é considerada uma “ameaça” à ordem por não se 
“adequarem” ao modo de vida na cidade e não cor-

responderem às expectativas da 
nossa sociedade. Assim como os 
refugiados estrangeiros, os indí-
genas também enfrentam acusa-
ções diversas como a de viverem 
à custa dos benefícios sociais, 
de roubarem empregos ou tra-
zerem doenças desconhecidas. 
Como mostra o gráfico 71% vivem 
de bolsa família, 5%, na época do 
levantamento, recebiam salário 
maternidade. 10% vivem de pen-
são por morte e 14% vivem de 

aposentarias, seja por idade ou invalidez. 40 pes-
soas principalmente os jovens, afirmaram não ter 
qualquer tipo de renda para viver. O salário família 
varia de 200 a 600 Reais. Apenas um funcionário 
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da Funai e três da Funasa, recebem atualmente 
um pouco acima de R$ 1.200,00. De todo o levan-
tamento feito só quatro pessoas tem um empre-
go fixo, os demais vivem dos auxílios do governo, 
como bolsa família, salário maternidade, aposenta-
doria, pensão por morte. Outros são vendedores 
ambulantes nas ruas das cidades, e muitos vivem 
catando lixo no lixão da cidade.

As condições de moradia dos Jaminawa em 
Sena Madureira, são difíceis, pois vivem áreas ur-
banas extremamente pobres e sem o mínimo de 
serviços e assistência de base. São ruas sem saída, 
conhecidas como “Becos,” áreas alagadas e insalu-
bres, locais isolados.

Segundo depoimento do senhor Zé Correa, 
que é o atual chefe de posto da Funai, a popula-
ção indígena na cidade sofre com a discriminação 
dos não índios, por falarem na língua jaminawa na 
rua, andarem pintados: “Nesta cidade somos muito 
discriminados, quando eu chamo um carro pipa para 
abastecer de água a minha casa, o cariú6 não quer vir, 
aí eu fico com raiva, porque o nosso dinheiro não é 
diferente do cariú”. 

Como podemos observar no gráfico, 56% dos 
moradores tem casa própria feita de madeira. 27% 

6 termo empregado aos não índios da região.

tem casa alugada e 17% moram em casa cedida, seja 
por parentes da própria etnia ou pessoas não indíge-
nas. A maioria das casas são construídas em madei-
ra, uma pequena porcentagem são construídas em 
alvenaria. Outras são as casas construídas de palha. 
Existem famílias morando em pequenos tapiris co-
berto de lona ou plástico.

Todos os Jaminawa residentes na cidade, falam a 
sua língua materna, gostam de andar pintado, tomar 
caiçuma, dançar. Os motivos da migração para cidade 
são os mais diversos possíveis. No entanto, a procura 
pela continuidade dos estudos é a que mais se destaca, 
uma vez que nas aldeias não há instituições de ensino 
médio e, muito menos, que contemplem o ensino su-
perior (Vale lembrar que o governo do Estado diz não 
poder construir escolas em terras indígenas ainda não 
demarcadas, contrariando a legislação nacional). Vale 
destacar que na cidade de Sena Madureira há apenas 
uma instituição escolar de ensino médio, o que indica 
uma insuficiência em atender a demanda. Outro fator 
que chama a atenção é a grande porcentagem de indí-
genas que recorrem à cidade para realizar tratamento 
de saúde. Apesar da existência de equipes de saúde, 
que se deslocam para efetuar atendimento nas al-
deias, mas que muitas vezes não cumprem com suas 
obrigações, são diversos os casos em que há necessi-
dade de remover o paciente ou mesmo deste perma-
necer por um tempo maior na cidade para realização 
de tratamento em longo prazo.

Atendimento a saúde indígena:

Os Jaminawa recebem o tratamento de saúde 
nos seguintes lugares: na CASAI – casa do índio em 
Rio Branco, no hospital da cidade, no posto de saú-
de, no pólo base e com o padre Paolino que atende 
diariamente em sua sala, atrás da igreja, dezenas de 
pessoas, que vem busca de tratamento. As mulheres 
e as crianças Jaminawa são atendidas pelo padre, 
diariamente. Qual mesmo a real situação da saúde 
indígena dos Jaminawa em Sena Madureira? O grá-
fico abaixo mostra que a questão da saúde, já virou 
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um problema grave, visto que muitos Jaminawa são 
usuários de álcool. Qual mesmo a real situação de 
saúde desse povo? Um dos argumentos fortes usa-
dos pelos Jaminawa é a questão da “Hepatite”. Em 
2011, liderados pela federação Huni-kuî, cerca de 100 
Jaminawa acamparam na sede da Funasa em Rio 
Branco e lá permaneceram por nove meses. Os indí-
genas denunciavam as péssimas condições de saúde 
vividas nas comunidades e o desvio de verbas desti-
nadas à saúde indígena. Mesmo com uma ocupação 
tão longa os indígenas não conseguiram avançar em 
suas reivindicações.

Geraldo Jaminawa7 comenta que o principal 
motivo que o levou a migrar para na cidade, foi sua 
saúde debilitada:

“porque sou doente, tenho hepatite B e na al-
deia não agüento mais trabalhar na roça... não 
posso negar que quando cheguei aqui senti 
um choque, diferente, sentia muita discrimi-
nação muito grande. Com o passar do tempo 
fui me acostumando e vejo que temos muita 
coisa a oferecer, nunca perdi o vinculo com 
aldeia, de vez em quando eu vou lá na minha 
aldeia que o Guajará no alto Rio Yaco visitar os 
meus parentes”.

Um problema sério entre os Jaminawa é que 
existem inúmeros casos de hepatites entre eles. 
Muitas vezes não conseguem fazer um tratamento 
adequado, e nem cumprem com a dieta necessária 
por falta de condições financeiras. Apesar de serem 
em número pequeno, os índios na cidade marcam 
notória presença na vida social e logo evidenciam a 
força da indinidade numa sociedade que, às vezes, 
apesar de si mesma, permanece fortemente marca-
da pela sua cultura.

7 Morador da comunidade “Beco do Adriano” – bairro pista em Sena 
Madureira.

Água: A maioria 
dos Jaminawa não 
possui água dos ser-
viços públicos, 44% 
pegam dos vizinhos, 
ou seja, a maioria de 
seus próprios vizi-
nhos são Jaminawa, 
portanto o Jamina-
wa aposentado, ou 
funcionário ajuda no 
abastecimento de 
água de seus parentes. 29% utilizam água de poço e 
apenas 27% utiliza água do DEAS, Departamento de 
Água e Saneamento.

Lixo: Os Jami-
nawa argumentam 
que não  há coleta de 
lixo. Na comunidade 
“Beco do Adriano, 
70% do lixo é quei-
mado a céu aberto 
na beira do barran-
co. Apenas 30% do 
lixo é coletado, isso 
acontece também 
em outros bairros.

E l e t r i c i d a d e : 
47% possuem ener-
gia em suas casas 
com uso do relógio, 
50% possuem ener-
gia sem uso do re-
lógio e 3% não pos-
suem energia regu-
lar em suas casas. 

Rede de Esgoto: 59% afirmam que é a céu aber-
to, 31% afirmam passar rede de esgoto e 10% usam 
fossa construída por 
eles mesmos em 
seus quintais.

Organização 
Indígena
40 % afirmam 

não ter nenhuma li-
gação com a organi-
zação indígena. 60% 
têm ligação com organização indígena e vê algumas 
vantagens tais como: discutir os problemas internos 
do povo, viabilizar a luta pela conquista da terra, da 
saúde, da educação.

Em entrevista os Jaminawa afirmaram que 
tem forte ligação com o movimento indígena 
OCAEJ – Organização das Comunidades Agro-
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-Extrativista Jaminawa, que tem como o seu atual 
coordenador Geraldo Jaminawa

Relação com aldeia de origem
86% afirmam que tem fortes ligações com a sua 

aldeia de origem. É comum encontrar nas casas do Ja-
minawa, seus parentes vindos das aldeias, trazendo 
banana, caças e outros alimentos, em alguns casos 
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trazem até lenha, para os seus parentes da cidade. 
14% afirmaram que não tem contato com sua aldeia 
de origem, mudaram em situações conflituosas.

Das 31 famílias entrevistas, 12 famílias manifes-
taram vontade de voltar para suas aldeias de ori-
gem. E 18 famílias afirmaram que não pretendem 
mais voltar para as suas aldeias de origem, pois já 
se encontram acostumadas em morar na cidade.

IndígenAs nA cIdAde de rIo BrAnco
Nesta pesquisa a população indígena entrevis-

tada na cidade de Rio Branco totalizou 1020 pesso-
as. São diversas etnias que compõem essa popula-
ção, sendo a Apurinã a mais numerosa, ou seja, 491 
pessoas. Os Huni Kui representam a segunda maior 
população, contando com 278 pessoas. Em seguida 
vem os Machineri, com 81 pessoas, os Shanenawá 
com 50, os Jaminawá com 39, os Yawanawá com 
15, os Jamamadi com 13 pessoas. Outras etnias 
também estão presentes como os Naua, Kaxara-
ri, Arara, Kambeba, Kaingang-Guarani, Ashaninka, 
Apolima-arara, Kulina e Bakairi. No entanto, o nú-
mero de representantes dessas etnias não é tão 
expressivo. 

Faixa etária
No que se refere à faixa etária dessa popula-

ção, pode-se avaliar que a maioria corresponde a 
crianças e jovens.

São 269 crianças de 0 a 10 anos que compõem 
essa população. Já, os jovens de 11 a 20 anos totali-
zam 234 pessoas. Adultos de 21 a 30 anos somaram 
um total de 217 pessoas, seguida pelos adultos de 
31 a 40 anos que somam um total de 118 pessoas e 
de adultos de 41 a 50 anos que totalizam 56 pesso-
as. Os adultos maiores de 50 anos, entre os quais 
se incluem os idosos, somam 93 pessoas. Há um 
número significativo de 33 pessoas que não soube-
ram dizer a idade.

O número de homens e mulheres é equilibra-
do e as famílias, pertencentes a diferentes etnias, 
moram em bairros diversos, sendo o Bairro Vitoria 
o que abriga a maior concentração como mostra o 
gráfico a seguir.



Antonio Apurinã8 chegou à cidade de Rio Bran-
co, na década de 1980 para trabalhar no movimento 
indígena, na antiga UNIR – União das nações indíge-
nas do Acre e Sul do Amazonas casou com Leiticia 
Ywanawa9, teve seus filhos e nunca mais retornou 
para morar em sua aldeia. Porém, mantém contato 
sempre com suas aldeias de origem.

Escolaridade

Em relação à escolaridade, a maioria dos in-
dígenas possui ensino fundamental, sendo que 
452 pessoas estão cursando ou já concluíram 
o ensino fundamental; 119 o ensino médio; 248 
pessoas maiores de sete anos não possuem es-
colaridade. O acesso à educação escolar oficial 
ainda representa um desafio, visto que aproxi-
madamente 25% da população pesquisada não 
possui uma escolaridade. Com relação ao ensino 
superior, apesar de atualmente haver uma pro-
cura maior por esta modalidade, ainda são raros 
os indígenas que possuem acesso à universida-
de. Os dados indicam que apenas sete pessoas 
tem acesso ensino superior. 

8 Funcionário atualmente da Funai, coordenou o movimento indígena 
no Acre – antiga Unir (União das nações indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas.

9 Leiticia Yawanawa – atualmente coordena o movimento de mulheres 
indígenas no Acre.
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Artesanato

Existem algumas famílias que confecciona ar-
tesanato, seja para comercialização ou para uso 
pessoal. A participação em manifestações culturais 
é uma característica marcante, reforçando o fato 
de que, apesar de estarem na cidade, mantém vín-
culos de pertencimento com suas comunidades de 
origem. Além disso, a grande maioria comunica-se 
através da língua materna e mesmo quando não a 
dominam totalmente, conseguem compreendê-la.

Religião
Não são raras as influências que a cidade impõe 

sobre essas famílias. No que se refere à religiosida-
de, essa questão é evidente. Afinal, “pertencer” a 
uma determinada religião, é também uma forma de 
ser aceito e acolhido numa sociedade excludente e 
violenta. 

A maioria, isto é, 124 pessoas, declararam filia-
ção à religião evangélica e 104 à religião católica, o 
que indica uma tendência semelhante ao perfil bra-
sileiro com a diferença de que a filiação a religião 
católica ainda é majoritária em relação à evangélica. 
Tanto nas aldeias quanto nas cidades, verifica-se o 
aumento da filiação dos indígenas à religião evan-
gélica. Uma minoria, apenas oito pessoas, declara 



filiação às religiões espíritas, umbandistas, santo 
daime e às religiões próprias de cada povo. Talvez 
esses números estejam bastante relacionados ao 
ambiente urbano, que é mais fechado às expressões 
indígenas.

Economia

Viver na cidade é um desafio, principalmen-
te para estas sociedades que, não habituadas ao 
sistema econômico vigente, encontram uma série 
de barreiras para viver com um mínimo de digni-
dade. Acostumadas a um sistema organizacional 
que privilegia o coletivo em que há um intenso 
sistema de trocas, elas passam por dificuldades 
quando inseridas num contexto urbano onde o 
indivíduo é valorizado por suas posses materiais 
adquiridas através do trabalho assalariado. Mui-
tos não possuem renda e, como aponta o gráfico, 
a maioria encontra-se nessa condição, visto que 
o total é de 358 pessoas. À medida que a renda 
aumenta, ela é inversamente proporcional ao nú-
mero de pessoas. Verificamos que apenas 18 pes-
soas possuem renda maior ou igual a R$1.200,00. 
Somam 54 os números de pessoas que conta com 
uma renda entre R$600,00 a R$1.200,00. Quando 
possuem renda, geralmente ela é baixa e insufi-
ciente para garantir uma vida digna, uma vez que 

a maior parte das pessoas que recebem renda, ou 
seja, 116 ganham entre R$200,00 e R$600,00. As 
pessoas que contam com uma renda abaixo de 
R$200,00 totalizam 28.

A maioria tem, nos benefícios governamentais, 
a única possibilidade de obter alguma renda. Nesse 
sentido, o bolsa-família é o que mais se destaca, so-
mando 83 pessoas atendidas pelo benefício, segui-
do pela aposentadoria, que conta com 22 pessoas. 
Outros benefícios com menor expressão também 
podem ser verificados, como auxílio doença, salário 
maternidade, entre outros.

Locomoção

São raros os indígenas que possuem veículos 
motorizados: apenas 14 possuem carro e 11 pos-
suem moto. A locomoção na cidade geralmente é 
realizada a pé, totalizando 516 pessoas, ou de ôni-
bus, cujo número é de 405 pessoas. No entanto, o 
gráfico também aponta a bicicleta como um impor-
tante meio de locomoção, somando um total de 75 
pessoas.
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Saúde
Como indicado anteriormente, um dos grandes 

motivos que leva as populações indígenas a migra-
rem para a cidade é a procura por um tratamento 
de saúde. A Casai, Casa de Saúde Indígena, é respon-
sável pelo atendimento diferenciado a esses povos, 
já que existem necessidades específicas, como o 
respeito a tabus alimentares, atendimento a toda a 
família do paciente, entre outras. Apesar dessa pe-
culiaridade, a Casai possui uma série de deficiências 
no atendimento, pois diversos são os relatos de que 
os indígenas não contam com medicamentos, ins-
talações e acompanhamento adequados. O gráfico 
aponta um total de 60 pessoas que procuram a Ca-
sai para tratamento.

Pode-se verificar que há uma grande procura 
pelos postos de saúde, totalizando 129 pessoas. O 
posto de saúde, apesar de não atender somente 
indígenas, conta com uma melhor infraestrutura. A 
procura pelo pronto socorro também é significativa, 
somando 58 pessoas.

A saúde indígena merece grande atenção. Há 
uma série de denúncias por parte dos indígenas e 
também da imprensa que apontam para o descaso 
do órgão responsável (SESAI) diante de situações 
calamitosas.

Um dos grandes problemas que atingem as 
comunidades indígenas quando estas intensificam 
o contato com a nossa sociedade é o alcoolismo e 
o consumo de outras substâncias. Além de ser um 
problema de saúde pública, a dependência química 
transcende, pois não são raros os casos de indígenas 
que foram presos por estarem alcoolizados ou sob 
efeito de drogas. O gráfico aponta 67 pessoas de-
pendentes de álcool, 59 que fazem uso de tabaco e/
ou outras substâncias e 40 que possuem algum tipo 
de deficiência física ou mental

Moradia
Grandes partes dos indígenas que estão na ci-

dade contam com moradia própria, são 174 famílias, 
casa alugada 39 famílias e 35 em casas cedidas.

Destas moradias, 170 são construídas com ma-
deira, 47 são de alvenaria e 30 são fabricadas com 
os dois materiais. A madeira é, portanto, o recurso 
mais utilizado para a construção das casas.
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Saneamento Básico
Discutir a saúde indígena sem avaliar o sane-

amento seria uma incoerência. Das comunidades 
que vivem na cidade de Rio Branco, apenas 30% é 
atendida com a rede de esgoto. Muitos possuem 
fossas sépticas em suas casas, numa proporção de 
40%. No entanto, é impressionante a porcentagem 
de residências em que o esgoto corre a céu aberto, 
somando 30%.

O abasteci-
mento de água é 
realizado na grande 
maioria das residên-
cias pela SAERB, 
Serviço de Água e 
Esgoto de Rio Bran-
co, totalizando 62%. 
No entanto, muitas 
residências, ou seja, 
33% obtêm água 
através de poços. 
Algumas residên-
cias obtêm água das 
casas vizinhas, so-
mando 4% e poucos, 
ou seja, 1% conta 
com carros pipa.

A grande maio-
ria das residências, 
ou seja, 70%, conta 
com fornecimento 
de energia elétrica e 

relógio próprio. Uma parcela de 29% das casas pos-
sui energia, porém não conta com relógio. Apenas 
1% das residências não possui energia elétrica.

Apesar de viveram no ambiente urbano, a 
maioria das pessoas possui vínculos com suas co-

munidades de origem. O gráfico indica que 65% da 
população estabelecem relações com suas aldeias 
em oposição aos 35% que não possui contato com 
suas comunidades.

No entanto verifica-se que grande parte das 
famílias, não pretende retornar à aldeia de origem, 
somando um total de 166. Apenas 85 famílias relata-
ram pretensão de retornar para suas comunidades.

Algumas famílias estão na cidade há mais tem-
po que outras. O gráfico abaixo indica que a maioria 
das famílias, totalizando 85 é de migração recente, 
inferior a 10 anos.

Pode-se verificar que 74 famílias residem na ci-
dade num período entre 10 e 20 anos. Enquanto 48 
famílias se estabeleceram na cidade num período 
entre 20 e 30 anos, apenas 16 apresentam migra-
ção mais antiga, situada num período entre 30 e 40 
anos. Alguns não souberam precisar a migração, to-
talizando 4 famílias.

O gráfico a seguir aponta que são vários os mo-
tivos que levam os indígenas a se estabelecerem na 
cidade:

A maioria, ou seja, 28% vem para a cidade com o 
objetivo de dar continuidade aos estudos. A necessi-
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Cimi Regional Amazônia Ocidental (1997) Rela-
tório de sistematização 25 anos.
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man-
sour FEM e Cimi (2002) Povos do Acre 
História Indígena da Amazônia Ocidental. 
FEM, 2002.
Fundação de Cultura e Comunicação Elias Man-
sour FEM (2010) Povos Indígenas no Acre. 
FEM, 2010.

dade de realizar tratamento de saúde é responsável 
por grande parte desse deslocamento, somando um 
total de 21%. A busca por trabalho remunerado tam-
bém motiva a migração, totalizando 19% . Um dos 
motivos que também leva ao êxodo são os confli-
tos existentes nas aldeias, somando 14%. Há outros 
motivos que justificam a migração, como melhorar 
as condições de vida, receber aposentadoria, envol-

vimento com o movimento indígena, entre outros, 
que possuem menor expressão.

O gráfico acima, indica que 16% da população in-
dígena possuem envolvimento político, nesse caso 
representado pelas organizações indígenas.

Uma grande parcela não possui envolvimento 
com as organizações indígenas, totalizando 84%.
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