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A guerra começou: mineradoras, empreiteiras, sojeiros impõem suas idéias, 
suas violências, suas normas. É guerra não só contra os direitos indígenas, mas contra 
os pobres da sociedade: ribeirinhos, pescadores, quilombolas, desempregados, sem 
terra. É uma guerra contra seres vivos e a natureza. 

O Governo apóia esta guerra, está contra nosso direito. O Governo está de mãos 
atadas a serviço dos grandes: o legislativo, executivo e judiciário apóiam a política dos 
que tem dinheiro e podem dar apoio.

O que vai acontecer depende de nós, depende de você. O povo Munduruku mostra 
coragem: É um povo que luta; é um povo que não se entrega. 

Você também não acredita no futuro? Os pequenos têm que entender que um fu-
turo bom para todos depende de nós. Vamos tomar consciência de nossa força! Vamos 
acreditar em nossa proposta!

Em Belo Monte, no Rio Xingu, trava-se uma grande luta entre dois mundos, dois 
pensamentos, dois futuros. 

É guerra entre dois mundos:
O mundo dos direitos indígenas 

garantidos na Constituição de ’88: di-
reito à terra, direito à cultura, direito 
à autonomia.

O mundo da cobiça, da destrui-
ção, do consumismo, da dominação.

É guerra entre dois pensamentos ou cosmovisões:
O pensamento que considera a 

terra como mãe, considera-nos como 
parte da terra, irmãos dos animais,  
parte da mata, dos rios, do céu. Nós 
todos, moradores da casa grande em 
que ninguém é dono, porque todos so-
mos irmãos.

O pensamento que considera toda 
a natureza: terra, água, os seres vi-
vos, rios, mar, como mercadoria a ser 
explorada, vendida, conquistada. Um 
pensamento que dá direito ao mais for-
te, ao mais violento, ao mais esperto.

É guerra entre dois futuros:

O futuro onde todos somos ir-
mãos: um futuro que defende o respei-
to pelo outro, a convivência pacífica, o 
acesso de todos à terra, água, ar, bens.

O futuro que gera a morte da 
natureza, a morte ou dominação do 
mais fraco, a posse dos bens só para 
alguns.

Esta edição traz fotos de autoria de Paulo Dutra, Marcos Mota, Cleanton Curioso e Luiz Cláudio, e dos Padres Nello Ruffaldi, 
Patrício Brennan e Renato Trevisan.

Este obra está licenciada com 
uma Licença Creative Commons 
Atribuição 4.0 Internacional.



Os povos do Parque 
Indígena do Xingu, lá onde o rio nasce, 

contam uma história para explicar a riqueza 
de povos do rio Xingu:

Segundo essa história, Kuamutsini e Kuatungü 
criaram as primeiras mulheres no Xingu dos troncos 

da madeira, para casar com o chefe das onças Nitsuẽgü. 
Somente duas mulheres chegaram a aldeia do chefe das onças. 

Uma das esposas engravidou, mas foi morta pela sogra. 

A esposa que morreu estava grávida de gêmeos e foram as for-
migas que fizeram seu parto, nascendo Taũgi e Aulukuma. 

A segunda mulher de Nitsuẽgü não engravidava, então os gêmeos 
resolveram ajudar a irmã da mãe a engravidar; eles queimaram pontas 
de flechas e puseram na comida da tia. Ela engravidou, mas todos os 
seus filhos que nasceram eram índios bravos e nasceu com eles também 
o branco.

Depois do nascimento, os gêmeos fizeram guerra ao povo do pai 
(que eram todos animais), a quem culpavam pela morte da mãe. Ao fim 
da guerra, Taũgi ordenou que cada povo fosse pra um lugar diferente 
e cada um foi falando uma língua diferente e assim os diversos po-
vos ocuparam todo o rio Xingu, enquanto o branco foi pra terras 
mais distantes.
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Um rio que é muitos rios e 
muitos povos: assim podemos 
descrever o rio Xingu que tem 
seus principais formadores no 
Estado do Mato Grosso, onde per-
corre áreas de cerrados seguindo 
para o Estado do Pará, onde en-
contra a floresta amazônica até 
alcançar o rio Amazonas, 2.700 
km depois.
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Nesta região, têm suas ter-
ras 09 povos indígenas:

os Juruna, Asurini, Xikrin, 
Kararaô, Arara, Xipaia, Kuruaia, 
Araweté, Parakanã, além dos 
indígenas que vivem na cidade 
de Altamira, ribeirinhos, pesca-
dores e milhares de migrantes, 
ocupando a transamazônica.

 Enfim é uma riqueza de 
culturas, biodiversidade, vida e 
convivência. 

É ou era?

Kayapó

Ribeirinhos
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Arara

Asurini

Araweté
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Um estudo que ficou pronto em 
1980 e foi chamado de Aproveitamento 
Hidrelétrico Integral da bacia do rio 
Xingu, do trecho que vai da fronteira 
do Pará com o Mato Grosso, descendo 
o rio rumo à sua foz, dizia que se po-
deriam construir 05 usinas hidrelétri-
cas em todo o rio Xingu no Pará e uma 
no seu afluente rio Iriri, terra do povo 
Ugorogmo (conhecidos por Arara).

“Inventariar” na prática significa 
dizer que tudo o que existe no rio e 
nas suas margens pertenceria a em-

presa que fosse 
construir as hi-
drelétricas pla-
nejadas.

A constru-
ção da usina de 
Belo Monte im-
pactou de manei-
ra grave e irre-
versível os povos 
que aqui moram 
e a natureza.

O retorno do branco:
Taũgi, não mandou o branco 

longe o suficiente e ele retornou tra-
zendo consigo um modelo de desen-
volvimento que põe em risco toda a 
vida no rio Xingu.

O Xingu deixou de ser dos ir-
mãos de Taũgi e Aulukuma.

Em 1970, os brancos se estabe-
leceram no rio Xingu a partir de uma 
empresa chamada CNEC, que é uma 
empresa de consultoria aos empreen-
dimentos energéticos e e minerado-
ras. Esta empresa havia feito os estu-
dos para a construção da hidrelétrica 
de Tucuruí. E voltou seus olhos e suas 
garras para o rio Xingu.

O Brasil estava no período da di-
tadura militar, que significava dizer 
que nem agricultores, nem posseiros, 
nem sindicalistas e nem os indígenas 
tinham seus direitos ou suas vidas res-
peitadas.

A Eletronorte, que é a empresa 
do governo que constrói as barragens, 
entregou o trabalho de inventariar o 
rio Xingu para essa CNEC.

O CONFRONTO entre:
dois mundos, duas cosmovisões, dois futuros
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O CONFRONTO entre:
dois mundos, duas cosmovisões, dois futuros

Todos os animais foram humanos um 
dia! Assim o tapir, a onça, a cutia, o peixe, 
o urubu-rei foram um dia nossos paren-
tes. E essa humanidade não foi esquecida, 
nem pelos homens das florestas e nem 
pelos animais. 

Só entendendo isso, podemos com-
preender por que há dias da semana que 
o caçador não pode entrar no mato ou 
em determinadas horas do dia em que 
não se pode mergulhar no rio. 

A construção de uma barragem 
significa o fim para essa parte da hu-
manidade. O jabuti, não tem como 
fugir da enchente causada pelo bran-
co. A onça fica sem o seu território, 
a mãe dos peixes vai ficar sem lu-
gar e, para onde irão os peixes? 

Sem eles o pajé não pode 
ter os sonhos que orientam 

espiritualmente o povo. Se 
os peixes forem engaiola-

dos, o Pajé não vai ter 
como sonhar. 

No rio Xingu 
milhares de 

animais 

morreram queimados nas 
ilhas por incêndios provo-
cados pela Norte Energia, 
autorizados pelo IBAMA. 

Bombas foram usa-
das para espantar os animais, em uma 
verdadeira operação de guerra. Os que 
não fugiram ficaram presos em gaiolas, 
para serem expulsos do seu mundo e 
viver em algum zoológico ou em ou-
tra terra que não conhecem. Outros 
milhares morreram. Até peixes mor-
reram afogados. E pode um peixe 
morrer afogado? Com o fim das 
cachoeiras, os peixes perderam 
seu lugar de diversão! Não farão 
mais suas festas e não encanta-
rão mais as crianças que brin-
cam nos rios, tentando pegar 
os peixes que voam sobre as 
águas.

E, os pássaros, sufo-
cados pela fumaça das 
queimadas, não mais 
cantarão avisando 
que o tempo dos 
frutos chegou.

Duas cosmovisões:
rasgando as florestas,

para onde vão os animais?
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A Amazônia está nas mãos de quem?

O governo brasileiro considera a 
Amazônia sua colônia energética e mi-
neral. E uma colônia é um determina-
do espaço geográfico onde as pessoas 
que nele vivem não têm o direito de 
decidir o seu futuro. 

Essa colônia energética e mineral 
é muito disputada pelos políticos em 
Brasília, e o grupo político que domi-
na esse setor é o PMDB, representa-
dos pela família Sarney, do Estado do 
Maranhão. A Família Sarney é uma das 
mais antigas oligarquias da Amazônia.

Na visão do governo e das em-
presas que constroem barragens na 
Amazônia, nada pode impedir a mar-
cha da exploração das riquezas na-
turais e minerais da Amazônia. Tudo 
deve ser explorado até o fim e nada 
deve ser deixado pra trás. As pessoas 
e os povos que estiverem no caminho 
devem ser afastados a qualquer custo. 

A legislação atual exige que qual-
quer empreendimento que afete a vida 
das populações indígenas seja aprova-
do pelo Congresso Nacional, segundo 
o que determina a Constituição Federal 
de 1988. Porém, em 2015, numa das 
sessões mais rápidas do Congresso 
brasileiro, os deputados e senadores 
aprovaram a construção da UHE Belo 
Monte, sem que qualquer estudo esti-
vesse concluído e os povos indígenas 
afetados pelo empreendimento tives-
sem sido consultados. Ou seja, a lei foi 
completamente ignorada e desrespei-
tada.

O destino da Amazônia, dos seus 
rios e florestas é decidido em escritó-
rios de engenheiros e de políticos que 
hoje são denunciados por envolvimen-
to em escandalosos esquemas de des-
vio de dinheiro em obras públicas por 
todo o Brasil.

Por que tudo isso acontece?
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O governo brasileiro quer cons-
truir 74 usinas hidrelétricas nos rios da 
Amazônia, mesmo que ainda isso des-
respeite o direito dos povos indígenas 
e de milhares de ribeirinhos, campone-
ses e pescadores. A presidente Dilma 
Rousseff disse na abertura da reunião 

Hidrelétricas na Amazônia Brasileira:

anual da ONU, neste ano de 2015, que 
serão feitas todas as hidrelétricas pla-
nejadas. O que na prática significa di-
zer que a presidente está dizendo que 
não se importa com a lei e nem com os 
direitos dos povos.

Fonte: www.dams-info.org/pt
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Em sua ideia fixa de exaurir a 
Amazônia, o governo associa a cons-
trução de hidrelétricas ao aproveita-
mento minerário. Ou seja, além de ge-
rar energia, as águas do rio Xingu e 
de qualquer outro rio servirão também 
para lavar minério, que será levado 
para fora da região, deixan-
do um enorme buraco e 
muita água suja e morte 
para trás.

O garimpo este-
ve presente desde que 
o branco retornou ao rio 
Xingu, causando danos ao 
rio, trazendo violência. A 
mineração potencializa a 
destruição do rio, pois sua 
exploração é mais intensa.

Para garantir que todo o território 
do Xingu seja explorado, assim como 
todas as terras da Amazônia, o gover-
no trabalha junto com o Congresso 
Nacional em um novo marco re-
gulatório da mineração.
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O projeto de lei 5.807/13 
que define o novo marco re-
gulatório da mineração é uma 
exigência das mineradoras. 
Essas mineradoras empres-
taram dinheiro para a maio-
ria dos partidos que apoiam o 
governo e também para parte 
da oposição e agora querem 
ter de volta o que empresta-
ram.

Se essa nova lei for apro-
vada isso significa que nem 
os locais sagrados dos povos 
indígenas serão respeitados 
pelas mineradoras, tudo será 
explodido para ser retirado 
o minério tão cobiçado. Nem 
mesmo as areias das margens 
dos rios serão poupadas.

O governo quer a todo 
custo invadir as terras indí-
genas e entregar a mineração 
para aqueles que financiaram 
sua chegada ao poder.

Cachoeiras no Rio Xingu: Nada será 
poupado da exploração.
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No Brasil, desde que o Partido 
dos Trabalhadores chegou 
ao poder em 2003, com o 
presidente Lula, os movi-
mentos sociais deixaram 
de fazer lutas por direitos. 
Preferiram se acomodar 
em cargos do governo e 
tentar, dos escritórios, 
gerenciar um conjun-
to de políticas públicas 
para a população mais 
pobre.

Atualmente, a 
Política Indigenista 
do Governo é a pior 
e a mais perigo-
sa desde a vitória 
na Constituinte de 

1988. Essa política se realiza 
na prática da violência contra os Povos 
Indígenas e na legalização da violência 
pelas mudanças das leis.

O governo assinou convenções 
internacionais sobre direitos in-
dígenas, como a 
Convenção 169, da 
OIT (Organização 
Internacional do 
Trabalho) que exige 
que toda a ação de 
um Estado sobre as 
terras de povos indí-
genas ou populações 
tradicionais só deve 
ser feita após concor-
dância plena dos povos 
por meio de consulta 
prévia, livre e informa-
da.

Essa convenção, 
apesar de ter sido promul-
gada pelo país em 2004, 
jamais teve sua aplicação 
efetivada pelo Estado Brasileiro, não 
importando qual governo estivesse no 
poder.

Bancada ruralista no Congresso Nacional
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A Amazônia é uma terra de rica 
história de resistência ao opressor 
branco. Durante séculos os indígenas 
resistiram aos portugueses. 

Até o século XIX, as línguas mais 
faladas na Amazônia eram as indí-
genas. Mesmo os que moravam nas 
grandes cidades da Amazônia, como 
Belém, Manaus e Santarém, falavam 
mais a língua indígena do que o por-
tuguês.

Essa resistência à colonização 
está no sangue de todos os amazôni-

das, sejam eles indígenas, quilombo-
las, pescadores ou moradores das bai-
xadas das grandes cidades. 

É por causa desta resistência que 
a barragem de Belo Monte demorou 35 
anos para ser iniciada e mesmo agora 
está sendo muito contestada.

É por causa dessa resistência que 
os rios Tapajós, Juruena, Trombetas, 
Mapuera e muitos outros na Amazônia, 
continuam correndo livres na direção 
do rio Amazonas.

Quem pode resistir à destruição da Amazônia?

15Edição especial: os Munduruku contra a Hidrelétrica de Belo Monte- dezembro de 2015



Progresso para todos: uma 
história mal contada!
A construção de barragens 

na Amazônia é mais uma face 
da violência do governo contra 
os povos que aqui habitam mas, 
para resistir melhor a essa vio-
lência, é necessário entender o 
porquê do governo insistir tan-
to em construir barragens aqui. 
E uma pergunta é essencial: 
Quem gasta toda essa energia?

No Brasil, cerca de 1500 
consumidores de energia do se-
tor produtivo consomem 28% 
da energia produzida no país. 
Esses consumidores se concen-
tram nas indústrias que produ-
zem papel, aço, ferro, alumínio, 
indústria química e indústria do 
cimento.

Mas esses consumidores, 
não pagam pelo que gastam. O 
governo possui uma política es-
pecífica para esses setores no 
país. Quem gasta mais, paga 
menos. Por exemplo de cada R$ 
100,00 em energia produzida 
no país esses consumidores pa-
gam somente R$ 20,00 na sua 
conta no fim do mês.

Então as empresas que for-
necem energia ficam no prejuí-
zo? Não! A diferença do que não 
é pago pelas grandes industrias 
é dividida nas contas das famí-
lias brasileiras que pagam o que 
consomem e o que essas em-
presas consomem.

E o que essas empresas 
produzem fica para as famílias 
brasileiras? Só uma parte! Em 
média, 17% do que é produzi-
do é destinado à exportação, ou 
seja será consumido em outros 
países ou voltará ao Brasil na 
forma de produtos industrializa-
dos, mais caros para a popula-
ção brasileira.

PARA UM 
TRABALHADOR 

COMUM, R$ 0,56 
O KILOWATT

PARA UMA 
EMPRESA COMO 
A A ALCOA OU A 
VALE, R$ 0,06 
O KILOWATT
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Existem três saídas para 
essa situação que exigem 
ampla mobilização da socie-
dade. 

• Primeiro, a sociedade 
precisa aceitar que a ener-
gia é causa e consequência 
da crise ambiental que vive o 
planeta e que mudar os pa-
drões de consumo não é só 
uma questão de poupar o di-
nheiro da conta de luz: é ga-
rantir um futuro para toda a 
humanidade. 

• Segundo, diminuir as 
perdas técnicas. A energia 

E como se pode mudar essa 
situação?

percorre um longo caminho quando 
sai da barragem até chegar as casas 
ou industrias e quanto maior a distân-
cia, maior o desperdício. No Brasil esse 
desperdício fica em torno de 20% ao 
ano. Pra você ter uma ideia, se esse 
desperdício fosse evitado nem have-
ria a necessidade de se ter destruído o 
rio Xingu para construir a barragem de 
Belo Monte.

• E terceiro, diversificar as fontes 
de produção de energia. Existem inú-

meras formas de se produzir energia 
que não causariam tantos danos ao 
meio ambiente ou aos povos, se fos-
sem utilizadas: energia produzida pe-
los ventos (eólica), pelas marés, pelo 
sol, pela queima de biomassa, resul-
tante da produção de determinados 
produtos agrícolas e, muitas outras. 
Quanto mais diversificadas forem as 
fontes de energia de um país, menos 
riscos a sociedade sofre de ficar sem 
energia. 

Biodigestor: produz energia elétrica a partir da quei-
ma do gás extraído da decomposição de material 
orgânico.

Placas de captaçãode energia solar para produção 
de eletricidade.
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Uma vez que sabemos de tudo 
isso:

Porque o governo insiste em 
construir hidrelétricas na 

Amazônia?
O governo estabeleceu uma 

aliança com o setor elétrico e com as 
grandes construtoras que empres-
taram dinheiro para eleger a pre-
sidente. E o pagamento desses 
empréstimos vem na forma de 
grandes obras que essas em-
presas ganham de presente 
dos governos.

Não é por acaso que 
as denúncias de cor-
rupção envolvem tan-
tos funcionários do 
governo e membros 
de diversos partidos 
que aprovam os interesses 
do governo (lembrem-se que a hi-
drelétrica de Belo Monte foi aprovada 
no Congresso em tempo recorde).
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O que fazer então?
Pra enfrentar essa ameaça aos 

povos da Amazônia são necessárias 
duas coisas:

Primeira: aliança com quem 
de fato vive e luta na Amazônia; 
pescadores, agricultores, indíge-

nas, quilombolas e a população das 
cidades. Só o povo que vive dos rios e 
das florestas sabe o que quer pra si. 

Os indígenas estão na Amazônia 
há milhares de anos. Os pescadores, 

ribeirinhos e quilombolas, che-
garam depois e aprenderam 
com os índios, trazendo tam-
bém seus conhecimentos e tudo 
de que precisam está nas águas 
e na floresta.

A segunda coisa é uma 
ampla mobilização social que 
chame a atenção de toda a so-
ciedade local, nacional e inter-
nacional, exigindo que o gover-
no respeite os direitos das po-
pulações da Amazônia. A mobi-
lização social é um instrumento 
justo e legítimo da sociedade 
para dizer que algo está errado. 

Quando nos mobilizamos, 
juntamos forças e estabelece-
mos compromissos uns com os 
outros, mostrando a seriedade 
da luta que fazemos para aju-
dar na transformação da so-
ciedade em que vivemos.
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Em 2012, o Movimento Xingu Vivo realizou o Encontro Xingu+23 para celebrar os 23 
anos do 1.º Encontro de Altamira, em 1989, e convidou os Munduruku para conhecer a 
destruição causada pelas obras de Belo Monte sobre o rio Xingu.

Como parte dos protestos, os in-
dígenas se deitaram no chão, re-
presentando os mortos pelas bar-
ragens.
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Como tentativa de intimidar os 
Munduruku, o governo brasileiro, 
através da Polícia Federal, desenca-
deou uma violenta ação de combate 
ao garimpo nas águas do rio Tapajós 
e invadiu a aldeia Teles Pires, de onde 
vieram alguns dos Munduruku para 
o encontro, agredindo dezenas de 
homens e mulheres e assassinando 
Adenilson Krixi, guerreiro da aldeia 
que tentava proteger o cacique da 
ação do delegado da Polícia Federal.

Em março de 2013, 11 anos após 
a ascensão do PT ao poder, os indíge-
nas foram até o Congresso Nacional 
impedir que um projeto de lei conhe-
cido como PEC 215 fosse votado. Na 
prática essa lei deixaria os índios sem 
suas terras. A primavera indígena che-
gava ao centro do poder.

Em maio de 2013, depois de per-
correr mais de 700 km entre a cidade 

de Jacareacanga, no oeste do Pará e 
a cidade de Altamira, os Munduruku 
ocuparam o canteiro de obras de Belo 
Monte. 

Com essa ação, o povo Munduruku 
mostrava para o Brasil e o mundo que 
o governo brasileiro estava pondo em 
risco a vida de milhares de pessoas ao 
negar sua existência. O povo esqueci-
do mostrava sua força!
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“Nós somos a gente que vive nos rios em 
que vocês querem construir barra-
gens. Nós somos Munduruku, Juruna, 

Kayapó, Xipaya, Kuruaya, Asurini, Parakanã, 
Arara, pescadores e ribeirinhos. Nós somos da 
Amazônia e queremos ela em pé. Nós somos bra-
sileiros. O rio é nosso supermercado. Nossos an-
tepassados são mais antigos que Jesus Cristo.

Vocês estão apontando armas na nossa ca-
beça. Vocês sitiam nossos territórios com solda-
dos e caminhões de guerra. Vocês fazem o peixe 
desaparecer. Vocês roubam os ossos dos antigos 
que estão enterrados na nossa terra.

Vocês fazem isso porque têm medo de nos 
ouvir. De ouvir que não queremos barragem. De 
entender porque não queremos barragem.”

Para marcar essa ação e iniciar um diálogo com a sociedade, os Munduruku 
publicaram uma carta à sociedade, de onde destacamos o seguinte trecho:
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1975 - Estudos 
de aproveitamen-
to hidrelétrico da 
Bacia do rio Xingu

1989 - I encontro dos 
povos do Xingu. A índia 
Tuíra Kaiapó, revoltada 
com a construção da hidre-
létrica de Kararaô, (atual 
Belo Monte) esfrega o facão 
na cara do engenheiro da 
Eletronorte, José Antônio 
Muniz Lopes

2001 - o MPF inicia uma 
série de ações na justiça fede-
ral contra os estudos da obra 
de Belo Monte. No total foram 
25 ações, quatro julgadas em 
definitivo e com decisões fa-
voráveis que só poderiam ser 
revertidas pelo STF. Não há 
prazo para o julgamento des-
sas ações. Belo Monte já está 
sendo concluída.

Linha do Tempo de Belo Monte
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2005 - o Congresso 
Nacional através do Decreto 
Legislativo 788/2005 “Autoriza 
o Poder Executivo a implantar o 
Aproveitamento Hidroelétrico Belo 
Monte, localizado em trecho do 
Rio Xingu, no Estado do Pará, a 
ser desenvolvido após estudos de 
viabilidade pelas Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. - Eletrobrás.”

2010 - é Realizado o Leilão 
de Belo Monte

2011 - início da construção 
de Belo Monte

Outubro de 2011. 
Participantes indígenas e 
não indígenas do Seminário 
Internacional decidem ocupar 
o canteiro de Belo Monte.

Março de 2012 Grande 
Pescaria Contra Belo Monte. 
Os pescadores do rio Xingu 
se juntam pra lutar contra a 
Barragem
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Junho de 2012 encontro 
Xingu + 23. Na foto, os par-
ticipantes “libertam” o Xingu, 
abrindo passagem em uma 
barragem de terra.

Maio de 2013, 
os Munduruku 
ocupam pela pri-
meira vez o can-
teiro de obras de 
Belo Monte.

Junho de 2013, os 
Munduruku voltam a ocupar 
Belo Monte.

Novembro de 2012, a 
Polícia Federal invade a aldeia 
Munduruku, destrói a balsa dos 
índios e mata Adenilson Krixi.
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