
Um Brasil que poucos conhecem 
Helena Ladeira/CTI/2008 
 
Parece que o Brasil foi de novo descoberto. A divulgação no final do mês de maio pela 
mídia e grande imprensa da presença dos índios isolados na fronteira do Acre com o 
Peru despertou reações das mais diversas.  
 
A importância destas imagens, onde podemos ver grandes malocas e os índios atirando 
flechas no avião que fazia o sobrevôo, é que obriga não só Governo, mas a todos os 
brasileiros a pensarem sobre este Brasil Indígena tão desconhecido. E o que antes era 
um assunto seleto a uma pequena parcela da população, acabou ganhando destaque e 
repercussão dos grandes meios de comunicação.  
 
A expedição realizada pela FUNAI teve 20 horas de sobrevôo na região, percorrendo as 
cabeceiras dos rios Envira, Purus e Humaitá, e foi comandada pelo sertanista José 
Carlos dos Reis Meirelles, coordenador da Frente de Proteção Etnoambiental da FUNAI 
no rio Envira.  
 
Essa visibilidade foi estratégica  para chamar a atenção  do Governo Peruano, que além 
de não admitir a existência de isolados no seu país também não os protege dos 
impactos gerados pela atividade madeireira que é forte na região. Foi estratégica 
também para pressionar ao Governo Brasileiro que sabe de tudo isso, mas não faz nada 
de eficaz para chamar a atenção do Governo Peruano. 
 
Se o problema no Peru é grande, no Brasil também há dificuldades sérias para a 
proteção dos territórios de povos isolados. Apesar do Governo Brasileiro reconhecer à 
existência desses povos e garantir na lei sua proteção, na prática a execução da lei 
ainda é tímida. Há escassez de pessoal preparado e experiente para lidar com a 
“invisibilidade” dos índios isolados, o orçamento da Coordenação Geral de Índios 
Isolados - CGII da FUNAI é insuficiente para cobrir as demandas das seis Frentes de 
Proteção Etnoambiental existentes no país e há a forte pressão econômica sobre o 
território amazônico. A situação merece atenção. 
 
Agora que este índio, “puro”, de “verdade”, que existia no ideário do povo brasileiro 
existe mesmo, é real, tanto que virou notícia e estava na pauta das grandes mídias, se 
coloca de novo a questão da identidade dos povos indígenas. No Brasil Indígena temos 
várias situações, de povos isolados àqueles com anos de contato com a sociedade 
nacional, e que não vão simplesmente deixar de ser índios. 



 
Não podemos esquecer da dificuldade que é em ser índio em uma cidade como São 
Paulo, como é o caso dos Guarani, que como não bastasse estarem confinados em 
pequenas terras na periferia da região, também sofrem com a pressão de projetos 
desenvolvimentistas gerados pelos governos locais. E mesmo com todos esses 
problemas mantém de forma viva uma tradição cultural e lingüística própria. E ainda 
tem que conviver com o preconceito e a  dúvida dos que  questionam sua legitimidade 
indígena. 
 
O importante é fazer o que não fizemos há tempos atrás, quando acabamos com 
milhares de indígenas que também andavam nus. Quem sabe agora que somos mais 
“civilizados” não cometeremos os mesmos erros do passado. Daqui a 500 anos veremos 
se isso foi realmente possível. 

 
Sites onde repercutiram as fotos dos isolados no Acre; 
Brasil: 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/2008/05/29/ult5772u19.jhtm 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2008/05/080529_survival_indios_c

g.shtml 

http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI2903379-EI6581,00.html 

http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=271531 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0206200816.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0206200819.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3005200820.htm 

http://oglobo.globo.com/pais/mat/2008/05/30/fotos_de_indios_isolados_no_acre_gera_

dilema_sobre_contato_com_tribos-546578166.asp 

Peru: 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/223752/592/ 

http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-05-30/nativos-no-

contactados-dejan-territorio-peruano.html 

http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/HTML/2008-05-30/nativos-no-

contactados-Madre-Dios-dejan-territorio-peruano.html 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/224287/481/ 

http://www.larepublica.com.pe/content/view/224449/30/ 

Outros Países: 

http://www.nytimes.com/2008/05/31/world/americas/31tribe.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/brazil/2049750/Uncontacted

-Amazonian-tribe-photographed.html 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/05/29/brazil.amazon.tribe.ap/index.html 

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/americas/05/30/brazil.tribes/index.html 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Aislados/mundo/Amazonas/elpepisoc/2008053

1elpepisoc_8/Tes 

http://www.survival.es/noticias/3345 

http://buscador.lanacion.com.ar/Nota.asp?nota_id=1016855&high=Pueblos 
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