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“Indígena komo, yîrowomnî komo yîmîmnî komo, etapitkacho exihnî komo, kîîrî 
komo wooxam komo esamayaw tîwînsom komo, epehtîmra cetapickaxmo komo, 
aposentados komo, tooto komo twerî exîhnî komo, tooto komo cetarmaxmo 
komo, tooto komo kirwanhe citopo  komo poko há, kayaritomo komo naxe há 

okwe kîwîrîmaxe so.

 Kîwyam indígena komo ahnoro no ewto  poko há tho komo cirpore nasî tapota 
komo kayaritomo komo nenîrî ha kîwîrîmara ehtome so kayarîttomo komo.

Kîwyam indígena komo cehnaxe 500 ciwnipu yarono xa ham tapota kacho me ha.

Ahnoro indígena komo roowo poko hakno komo îtore exitaw so ha, ero yimaw 
karpe taxe kayaritomo komo kyoponome taxe tîmtapotaxmume ha.

Kiwyam tooto komo cekaritocerî ahnoro tooto komo kirwanhe citopo komo 
poko kîwxîkrî komo kirwanhe ehtomeso anmeso há, anarî komo xikrî kirwanhe 

 ehtomeso marha.”
Maninha Xucuru-Kariri

“Os povos indígenas, os sem-terra, os sem-teto, os desempregados, os meninos e meninas de rua, os 
trabalhadores escravos, aposentados, desrespeitados em sua dignidade, toda a população marginalizada tem 

uma bandeira única para os “outros 500”, que é a transformação desse sistema que nos oprime.

Nossos direitos e ideais fazem parte dos projetos de uma sociedade melhor para todos.
Nós, povos indígenas, passaremos mais 500 anos, se preciso for, dizendo a todos os excluídos essa verdade.
E quando (um dia) todos nós estivermos unidos em torno dessa causa, os governantes não serão mais 

ninguém, apenas uma névoa que um dia manchou a história dessa terra e o horizonte dessa gente.

Nós, oprimidos, vamos corrigir essa história e construir um mundo melhor para os nossos filhos e também 
para os filhos de quem nos tem oprimido, construir uma sociedade justa para todos.”

Maninha Xucuru-Kariri
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Somos guerreiros e guerreiras indígenas. Temos muito conhecimento. Conhecemos a história dos antigos e 
a história da natureza, sabemos construir nossas casas e fazer nossas roças, temos nossa cultura, modo de 
vida e religião. Nossos antepassados foram os primeiros habitantes destas terras. Sempre vivemos aqui e 
aqui vamos continuar.

Nossos diferentes tipos de saber, junto ao pensamento mítico, nos possibilitam enxergar que as relações 
do mundo de hoje estão doentes e desequilibradas. Cada vez mais vemos o homem destruir a natureza e a 
si mesmo. O mundo está cada vez mais violento e perigoso. Estamos muito preocupados com o futuro de 
nossos filhos e netos.

A tarefa que nos cabe agora é a de nos unir com os demais povos indígenas para que, juntos, possamos 
transformar o mundo em um lugar mais justo e livre para todos. Não vamos aceitar mais destruição. Devemos 
nos opor às diversas formas de destruição que ameaçam nossa cultura e território, como as grandes obras, 
estradas, hidrelétricas e mineradoras que destroem a natureza, os agrotóxicos que destroem nosso alimento 
e o preconceito que destrói nossas vidas. Chega de destruição.

Queremos um mundo melhor para todos. Vamos nos organizar, vamos lutar e vamos vencer.

Kîwyaw indígena komo karitî komo cetarmaxmu komo marha.
Kîhyaw so nay yîhtînotopo, tîhtînoyaxe marha  kehtoponhîrî komo ha, comota yehtopo marha tîhtînoyaxe. 
Tîhtînoyaxe marha mîîmo kîmînîro komo citopo há, tîhtînoyaxe marha mararî yamatopo, citopo marha, 
kehtoporo komo marha, kîwyam komo cultura, kaan xîkrîme marha taxe. Porîn pen komo niritho tam 
onî kewton komo há.  Oroto takî nasî krowom komo me ha tanîro cehcerî ha krowonîro komo po ha. 

Kîwyam índio komo tîhtînoyaxe pahxa kehtoponhîrî komo kirwanhe ka, cenaxe oroto no kicicme ehtopo 
okwe, tooto komo rma kayaritomo komo marha kîwîrîmexe so okwe, ahnoro ewto komo nasî kicicme 
tooto komo marha nesetapexe okwe. Eroke ceserepokapore nasî okwe ahcewa natu amne ha kepamtîrî 
komo okwe kacho poko.

Kîwyam índio komo cetakronomapore nasî anarî yaanan komo índio komo yakro karpe kehtome so há, 
cekaritopore nasî kirwanhe krowom komo ehtome ha. Kicicme kine komo xera nasî amna. Amna índio 
komo nasî tîwîrîmane komo xera okwe, amna porinpen komo yehtoponhîrî yîwîrîmaxera nas amna 
,on yipu komo cîrixera naxe amna yewtom pona  esama porim (estradas) weeyu porim  (hidrelétrica) 
comota yîwîrîma nhe ( mineradoras) ero yipu komo amna ixera nasî tîwîrîma nhe há, amna nasî kirwanhe 
cehtopoxe  makî etixati me mak ha.

Nexha amna yîwîrîmatopo. Amna kirwanhe cexixe nasî ahnoro ewto poko hakno komo há. 
Amohcoko há etakirwamaxî, amohcoko etarmaxî amohcoko ha erahtîmra. 
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Tuuna yecihtare natu merpora anarî yaanan komo ha.
Kayaritomo komo naxe puranta xatîme makî eroke índio tho komo pona rora  naxe, índio pen  makî 
yîwîrîmaxe matu okwe ero yipu nasî kicicme kîwya so índio komo ha.

Karaywa komo kayaritomo komo naxe kîwîrîmanhe komo me. On wa kaneme naxe ahsîpînkacoko takî 
índio me awehtoponhîrî komo karaywa me takî nasî cexpore há kexe okwe kîwîrîmaxe so makî naxe 
okwe.
Karaywa komo Kayaritomo komo naxe índio komo kra nehcowe, akronoman me kexe okwe, erowa kexe 
índio komo puranta tho yahsîxe cexirkeso makî ha.

Karaywa komo kayaritomo komo naxe puranta xatme eroke, on wara kacho nay tapota ciso índio komo 
rowon tho tîmpore nasî puranta pona kacho nay tapota ciso, eroke cekaritocerî mem okwe kiwyam 
krowom komo poko.

Karayma komo kayarito komo tapota ñice índio komo yakrono mara ehtopo komo poko ha, anarî índio 
pem komo takwa akronomanme naxe ha okwe , eroke ñexamro takî netakronomexe  anarî índio komo 
yakro karpe cehtome so ha.

A Constituição Federal (CF) yaw nay Kayaritomo komo nirîtho  tapota tooto komo ewto poko hakno komo 
pokono, on wara nhe na tooto komo cîrpore nay kirwanhe ehtomeso tooto indio komo takronomapore 
nasî cma hare kacho, wararma anarî komo kayaritomo komo natu erowa kacho xera, tooto indio pem 
komo makî yîwîr maxe naxe okwe, eroke tooto indio  komo kîwyawm tîwîrîmaxmo  komo, cekaritopore 
nasî  kirwanhe krowom  komo yehtome.

Índio komo naxe yîwîrîmaxapu me merpora ewto poko hakno komo há, eroke cetakrono mapore nasi ha 
anari índio komo yakro, negros, riikomo, wooxam e kîîrî komo ero yipu komo yakro nasî cetakronomapore 
ha karpe kehtom so ha.

Anarî komo kayaritomo komo naxe índio komo yakrono maxe, noxamro yipu komo ciki índio komo 
nakronomexe há índio komo yetarmetaw so ha kayaritomo komo yakro ha, necpomexe marha índio 
komo karpe cehtome so ha.

Anarî komo kayarito komo índio komo yakrono maxehra naxe, nehcowe makî índio komo akronomanme 
kane me naxe okwe.

Karayma komo naxe índio komo pona puranta ahsîne me ha eroke índio komo yakromaxera naxe índio 
roowon tho makî tîmîxe naxe puranta pona okwe.

On wara kane me naxe kawaywa komo kayaritomo komo marha, índio komo yakrono mara cexpore nasî 
kexe, anarî komo takî índio komo yakrono maxe ciki naxe hara.
Cetarmapore nas  kirwanhe kehtomeso krowom komo po há!

ehtopo koMo wAhrA cixApu
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Pelas vastas terras e ao longo dos rios percorriam os mais diversos povos indígenas.
Na busca desenfreada por mais dinheiro, pelo lucro e pelo poder, um grupo de comerciantes que buscavam “o 
que era bom para os negócios”, e nunca “o que era bom para homens e mulheres”, invadiram as nossas terras.
Munidos de pólvora e egoísmo, foram impondo violentamente sua cultura e seus costumes como única forma 
de ser. 

Fomos perseguidos por uma elite econômica e política que negou nossos direitos humanos e impediu nossas 
representações políticas indígenas.
Essa elite hostil, aliada aos governantes, impôs suas leis e escrituras, cercou a terra em propriedade privada e a 
transformou numa mercadoria em que só os que têm muito dinheiro podem pagar.

A organização que essa elite econômica desenvolveu para manter seu domínio político se chama Estado. No 
entanto, os excluídos, ao longo da história, também se organizaram e criaram suas associações de luta para 
defender seus direitos e brigar pela liberdade dos povos. 
A Constituição Federal (CF) apresenta as leis mais importantes do país. Além de dizer como o Estado se 
organiza, também mostra como o Estado brasileiro deve (ou deveria) funcionar.
Nossa Constituição Federal, foi feita em 1988, após o fim da ditadura civil militar (1964-1985). Naquele momento 
histórico, os grupos oprimidos e excluídos se juntaram e se organizaram para defender os direitos do povo. 

De um lado, ficaram aqueles que queriam ver o Brasil mudar, e queriam fazer uma Constituição que garantisse 
os direitos sociais e humanos do povo brasileiro, especialmente daqueles segmentos historicamente dominados 
e explorados em suas vidas e culturas, ou seja, dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e da roça, dos povos 
indígenas, dos negros, das crianças, enfim, dos que queriam garantir os direitos reais do homem e da mulher.

Os que estavam do lado do povo lutaram para que a Constituição garantisse amplamente os direitos fundamentais 
como greve, reforma agrária, respeito às terras e culturas indígenas e liberdade de expressão.
Os índios, então, entraram no Congresso Nacional sem camisa, sem gravata, sem sapato. Usaram colares, 
pinturas de guerra e cocar. Usaram palhas de milho, de croá e penas coloridas. Os índios dançaram, cantaram, 
rezaram e defenderam seus direitos, lutando para que estes fossem garantidos na maior lei do país, a Constituição 
Federal.

Do outro lado ficaram aqueles que queriam ver o Brasil continuar do mesmo jeito. Queriam uma Constituição que 
garantisse a continuidade da exploração e da dominação da terra e do povo brasileiro. Queriam a consolidação 
da impunidade e do genocídio indígena praticado sob “terror” de Estado, pelos mesmos empresários, ruralistas 
e dirigentes políticos que sustentaram a ditadura brasileira.

Os que estavam desse lado, não nos enganemos, queriam garantir a propriedade privada, defendiam a grande 
fazenda na mão de poucos e eram contra a reforma agrária e a demarcação de terras indígenas. 
Dessa luta entre esses dois grupos de interesses opostos foi que nasceu a nossa Constituição e, com ela, 
surgiram em contradição os direitos e deveres do cidadão.

Lutemos por nossos direitos!

uM pouco de históriA
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Art. 231, CF: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (...)”

A gente sabe que cada povo e cada comunidade indígena têm um jeito próprio de se organizar, um modo 
próprio de produzir e reproduzir a vida. Uns têm caciques, outros têm capitães, outros têm tuxauas, uns têm 
conselheiros, outros têm chefes de guerra, e assim por diante.
É importante saber que a Constituição defende que os todos os indígenas têm o direito de se organizar do seu 
modo e de assim continuar.

Esta organização social que é representada pelas comunidades indígenas tem um direito muito importante, que 
é o de entrar na justiça brasileira para defender os seus direitos e interesses em risco ou violados.

Art. 232, CF: “(...) suas comunidades (...) são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos 
e interesses (...)”

As várias comunidades indígenas, mesmo que de povos diferentes, também podem unir suas forças e se juntar 
para que a luta por seus direitos fique mais forte. Na Constituição essa organização recebe o nome de organização 
indígena, mas também pode ter outros nomes: associação, união, conselho, comissão.

Art. 232, CF: “(...) organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses (...)”

A organização indígena tem o direito de defender na justiça brasileira os povos e as comunidades que dela fazem 

direito à Auto-orgAnizAção

direito de criAr orgAnizAções indígenAs

1.

2.

Oni tapota cixapu Art. 231, CF: ero wa tapota nike índio komo natu tîhtînosom me índio komo mîkyam 
kacho me naxe yiwtapotarîro komo exitaw, indio cehtoporo komo yaw exitawso makî marha. Anarî 
yanam komo natu há tîwyanîro poko so ha, on wa cehcerî há kirwanhe kehtome so há kexe marha.

Federal komo índio komo takronomapore nasî, mîk hakî  roowo pono  komo kexe,  ixe exitawso tînpore 
nasî, kîrwanhe índio komo cîrpore nasî kexe marha federal komo índio komo po ha.

Art. 232, CF: “(...) índio komo naxe cetarmaxmu me kirwanhe cehtome so tîrowonîro komo po 
cehtomeso marha (...).”

Índio komo cetakronomapore nasî anarî índio komo yakro ha karpe kehtome so ha Associação komo 
yenine marha erowa so cetakrono mapore.

Art. 232, CF: “(...) índio komo cetakronomapore nasî karpe kehtome so (...)”

Índio komo netakrono mexe kirwanhe cehtopo komo poko  tîrowom komo poko, associação marha 
nasî índio komo  yakrono maneme há, kirwanhe índio komo ehtopo komo poko ha tîrowon komo po 
cehtomeso kirwanhe.

Índio komo natu associação kene, eroke associação yawno cirpore nasî tapota ahcewa cirpore nai índio 
komo yakrono macho ha kirwanhe kehtome so índio komo amne so ha.
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parte. Existem também as organizações que reúnem determinadas pessoas, mas que não podem representar um 
povo ou uma etnia.

Essas organizações têm o nome de associação e defendem os direitos das pessoas que estão associadas a ela. 
De acordo com a lei brasileira, as associações precisam de estatuto e devem registrá-lo no cartório para terem 
o direito de representar seus associados.

Essas associações são extremamente importantes, pois podem além de defender a causa indígena, realizar 
projetos e vincular a associação a outras causas sociais, como a luta das mulheres contra o machismo, das 
crianças por mais saúde, dos trabalhadores contra os patrões, e assim, contribuir para a construção de um 
mundo melhor para todos. 

Art. 215, CF: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais (...) e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais”

Isso significa que o Estado brasileiro tem a obrigação e o dever de fazer com que todos no Brasil respeitem 
todas as culturas e seus modos de vida, inclusive as culturas indígenas. O Estado brasileiro está obrigado pela 
Constituição a fazer o que for necessário, tomar a atitude que for preciso tomar, para ver as culturas indígenas 
serem, efetivamente, respeitadas.

Art. 215, CF: “(...) O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras (...)”

kirwAnhe cirpore nAsî kehtoponhîrî koMo | direito de ter suA própriA culturA

obrigAção do estAdo

3.

4.

Estado ewto porim índio komo yakrono macho poko nîmtapowa, eroke índio komo cetakrono mapore 
nasî ha anarî índio komo yakro há, karpe kehtome so, índio komo kiwyam cempopore nasi kîwyanîro 
komo índio me kehtoporo komo há ahnoro nenirme kehtomeso há, erwa kexitaw so karpe xa taxe ha.

Índio komo pono tarita cixapu, índio komo mem takrono mapore nasî kacho pokono, ahcewa komo 
esemetamnekyatawso ha takrono mapore hasî kacho pokono.

karita cixapu Art. 215, CF  “(...) yaw no índio komo yakrono macho(...).”

Art. 231“(...) Estado nirihto nay karita, indio komo mem takromapore nasî kaco poko, índio komo 
roowom tho marha tîmîhra cexpore nasî puranta pona kaco marha.”

Art. 231 “(...) competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”

Isso quer dizer que, além de demarcar as terras indígenas, a União (Estado) ainda tem que protegê-las e cuidar 
para que elas não sejam invadidas ou ameaçadas pelos não-índios.
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O governo brasileiro não pode tentar mudar o jeito e as características de ser de cada comunidade indígena. 
Dentro da comunidade, o indígena pode viver livremente do jeito e modo que quiser; ninguém de fora, do Estado 
ou particulares, pode mandar lá dentro.

A liderança política indígena e as decisões que a comunidade tomar devem ser integralmente respeitadas, por 
qualquer autoridade do governo: prefeito, delegado de polícia, governador e até presidente da república. Bispos, 
padres, pastores missionários, pesquisadores ou qualquer outro grupo de pessoas também têm que respeitar as 
lideranças e as decisões construídas na comunidade.

Esse direito de respeito aos diversos modos de ser indígena tem o nome de autodeterminação. Apesar de não 
aparecer em nenhum artigo da nossa Constituição de maneira expressa, o direito à autodeterminação está 
garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte. Esse direito 
tem a mesma força que qualquer artigo da Constituição, daí dizermos que o direito à autodeterminação tem 
força constitucional.

Então, sempre que alguém de fora quiser passar por cima de uma decisão da comunidade e de suas lideranças 
políticas, os índios podem exigir que essa pessoa pare e mude sua atitude.

Ter o direito de autonomia significa, também, que cada comunidade deve ser consultada sempre que qualquer 
política pública e do Estado promover ações que venham a afetar a vida na comunidade.

É da autodeterminação que nasceu o direito à CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA.

AutodeterMinAção5.
Governo komo índio xatpîn komo, índio komo tîwîrîmacerî kahra ro makî cexpore nasî, índio komo 
nehcowpe  kirwanhe yîwîrîmanme cewton komo poso ha, anarî  karaywa komo índio tîwîrîmacerî kahra 
ro maki cespore nasî.

On wara cespore nasî amyamro prefeito, delegado de polícia governador e presidente komo índio 
yîwîmara cexpore makî nas, ahce xena natu índio komo takrono macho komo ahyayso ha índio komo 
mem centapore nasî cewetpore marha nas.

Tapota índio komo nirirî  tarita yaka kayaritomo komo  ero pokono komo yakro ha, ero tapota cixapu 
karaywa komo netahcaxe autodeterminação, ero wa índio niritho komo karita kane nasî.

Kayaritomo,tooto komo ewto pono komo marha tapota cirataw  kîrwan kakrono macho pokono, ito 
anarme kane komo exitawso tooto komo tîkasko kapore nay narme tapota yaknamaxatî komo ya, 
kirwanhe makî cirpore nasî tarita okyo ahnoro nerînme.

Karita cixapu yosotî autodeterminação. 

Karita cixapu Art. 6 da Convenção 169: I nay onî yawso Convenção, governo komo niritho:
a) Kayaritomo governador komo niraxe tapota, ta on wara cirpore nasi índio komo kaco, ero wa 
ciratawso, índio komo ka tanikpore nasî há, índio komo ya cekatîmso makî cirpore nasî tarita komo 
índio poko ha.

b) kayaritomo governador komo cirataw tapota índio komo pokono, ero wa ciratawso ahnoro índio e 
negros komo itore yîhtînone me cexpore nasî há ero karita cirataw so governador komo ya.
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Art. 6 da Convenção 169: I. “Ao se aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:

a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e em particular através de suas 
instituições representativas, cada vez que se prevejam medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-los diretamente.

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na 
mesma medida que outros setores da população, e a todos os níveis na tomada de decisões em instituições 
eletivas e organismos administrativos e de outra índole responsáveis de políticas e programas que lhes sejam 
concernentes”.

Art. 232, CF: “Os índios, suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em 
defesa de seus direitos e interesses (...)”

Como vimos, temos garantido nosso direito à autodeterminação, o que significa que o indígena pode passar procuração 
aos advogados que escolher para defender seus próprios direitos e interesses. Também as comunidades indígenas 
podem mandar seus representantes (caciques, tuxauas, associação, organização indígena ou outros representantes) 
passarem procuração aos advogados que escolher, para defender na Justiça seus direitos.

Art. 109, CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar (...) a disputa sobre direitos indígenas”

Somente os juízes federais podem decidir sobre os direitos indígenas.

Assim, se um indígena foi assassinado é a Justiça Federal que deve julgar o crime. O mesmo acontece se um 
indígena está sendo acusado de matar; nesse caso, também é a Justiça Federal quem deve julgá-lo.

direito de se defender nA justiçA seM precisAr do órgão indigenístA

justiçA federAl

6.

7.

Karita Art. 232, CF: índio komo pokono cixapu, ero ke kîwyam índio komo cekaritopore  nas, kirwanhe 
krowom komo ehtome há. Kîwyam índio komo cetakrono mapore nasî, tarita citopo poko advogados 
komo yakro kirwanhe xá tarita ehtome, patawroro cewetîsom me marha ehtome karita índio komo 
nîrîtho há.

On wara nîke karita cixapu índio komo pokono, índio komo kirwanhe cirpore nasi, índio pem wayihkache 
Justiça Federal komo nirirme tî nay ha nakronomarme marha tî nay ha.
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Art. 231, CF: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições (...)”

Nossa Constituição, por ser pluralista, protege o direito do indígena de se expressar na própria língua. Assim, o 
indígena, em qualquer situação, inclusive ao prestarem depoimentos judiciais em processo civil ou penal, mesmo 
no Tribunal do Júri, tem o direito de se manifestarem em sua língua materna, se assim o desejarem.

Negar a qualquer indígena a possibilidade de se manifestar em sua língua materna, em qualquer situação, 
representa uma violação de direitos constitucionais.

Art. 57 do Estatuto do Índio: “Será tolerada aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições 
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou 
infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte”

Veja que a lei, buscando preservar a auto-organização indígena, protege o direito da própria comunidade julgar 
e punir os seus membros de acordo com a sua cultura. Para isso ocorrer devemos participar das discussões da 
comunidade e confiar nas suas decisões. 

Art. 56 do Estatuto do Índio: “(...) As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime 
especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos 
da habitação do condenado”

Ainda, buscando preservar a autodeterminação da comunidade, o Estado deverá, sempre que possível, fazer com 
que o indígena que tenha cometido um crime cumpra sua pena na comunidade de origem, de acordo com a sua 
cultura e não em um presídio.

direito de se MAnifestAr nA própriA línguA

dos direitos penAis

8.

9.

On wara marha nasî tapota cixapu Art. 231, CF: yaaro ciixapu ha índio komo pokono, índio komo mem 
tîmtapotarî komo yaro tîmtapotaxmume cexpore nasî governador komo yakro tîmtapowatawso, índio 
xa mîkro ham ,yaaro xa kesî okyo katohme kayaritomo komo ya.

Karita ciixapu Art. 57 yaw ciixapu, índio komo kîwyam nay ahnoro índio komo yewton po nay kayaritomo  
komo niritho há, kirwanhe kweri mem cexpore nasî ewto po kacho ha, ero yewetîne me cexpore nasî 
kîwyaw índio komo, wara maki exihra kewton komo po so ha. Anarme kexitaw so kewtonpo so pîra 
mem nas ero yipu, kayaritomo komo tapotarî makî nasî centapore ha.

On wara marha nay karita ciixapu Art. 56 do Estatuto do Índio: on yarono ha, índio karaywa pem 
wayihkache índio nasi tarpore ewton pona hara, karaywa cika mokuhno me nexpe, kayaritomo komo 
nirirme makî cexpore nasî aldeia po kacho nay kîwya so ero yaw roro cexpore nasî.
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Art. 5, CF: “(...) o Estado prestará assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”

A instituição do Estado que realizará essa atividade de assistência na justiça brasileira dos que comprovarem 
insuficiência de recursos se chama Defensoria Pública. Ela tem a função de orientar e defender gratuitamente 
todos aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular.

Art. 129, CF: “São funções institucionais do Ministério Público: (...) defender judicialmente os direitos e interesses 
das populações indígenas”

O Ministério Público tem a função de defender as leis do país e pressionar a autoridade competente para que 
elas sejam aplicadas. Assim, se alguém prejudicar os direitos e interesses indígenas, o Ministério Público Federal 
deve entrar obrigatoriamente na Justiça Federal para fazer valer esses direitos.

As ameaças realizadas contra as lideranças e comunidades também devem ser denunciadas ao Ministério Público, 
para que este exerça sua função.

obrigAção dA defensoriA públicA

obrigAção do Ministério público

10.

11.

Karita ciixapu Art. 5, CF: on yaaro no ha, índio wayihkache karaywa pem, defensoria pública  tî nay ha 
índio yakronomaneme há kahrutopo ro yaka tohra ehtome so ha.

Karita nay cixapu Art. 129, CF: Onî yawno, índio komo mem takronomapore nasî kacho ha. Tooto komo 
karaywa komo índio pem komo tîwîrîmacerî kane komo exitawso o Ministério Público Federal takî índio 
komo yîwîrîmara cexpore nasî kexe.

Defensoria Pública: 
Av. Presidente Vargas, 2720. Bairro Aparecida - Santarém/PA. CEP 68040-060. 

Telefone: 98 3529 2236 / 3529 2267. 
E-mail: secretaria.baixoamazonas@defensoria.pa.br

MPF: 
Avenida Cuiabá, 974. Bairro Salé - Santarém/PA. CEP

68040-400. Sala de Atendimento ao Cidadão: 08h00 às 14h00.
Telefone: (93) 3512-0800. E-mail: prpa-prmstm@mpf.mp.br
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Art. 196, CF: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

Sendo a saúde um direito de todos, devem as associações e organizações indígenas acionarem o Ministério 
Público Federal para que este pressione o Estado, cujo dever é aplicar imediatamente o direito de saúde a todos.

O indígena também é trabalhador e como todo cidadão merece respeito e não pode ser discriminado:

Art. 14 do Estatuto do Índio: “Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais 
trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social”

O art. 140 do Código Penal criminaliza a injúria por raça, cor, etnia, religião ou origem. Injúria consiste em 
depreciar injustamente, “falar mal”, da imagem ou honra de alguém.

Portanto, é crime depreciar ou “falar mal”, de maneira injusta, do indígena ou de sua cultura.

direito à sAúde

direitos no trAbAlho

criMes de preconceito

12.

13.

14.

Karita marha nay cixapu Art. 196, CF: onî yîpu poko no, estado nîke ha, índio komo yamem tîmpore nasi 
saúde, esehcimatopo komo há kacho.

índio komo marha cetapickaxmume cexpore nasî karaywa komo wara xa marha, karaywa komo yakro 
marha ketapickapore nas kirwanhe  índio tho komo kicicme netapicketu kaco  pîn me kehtome há.

Karita nay ciixapu Art. 14 do Estatuto do Índio: on yawno,nay índio komo poko no ha, índio komo mem 
cetapickapore nasi, índio mikro kica, onî yipu komo makî netapickacowpe kacho mera, ahnoro makî 
cetapickapore nasî itoreno me mak ha.

Karita nay O art. 140 do Código Penal: on yaw ciixapu, índio mîkro kica, camkî nay índio tho kacho mera 
ro makî cexpore nas, kîrwan mîkyam índio komo kacho me makî cexpore nas ha.
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AnotAções
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