
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTA DE REPÚDIO1 

 
 
A espiral de violência não é uma expressão do nacional naquilo que diz respeito 
ao local em que ela acontece. A escalada do discurso de ódio aos povos 
tradicionais, capitaneada em muitos momentos pelo próprio governo federal, 
encontra na vida concreta e real no Território dos Pankararu o locus de sua 
manifestação. Em Pernambuco 10 lideranças do Povo Indígena estão 
marcados para morrer. A paz, ameaçada para todos pela Pandemia, passa para 
algo do imaginário da resistência num contexto em que é a violência aquilo que 
marca a relação dos Pankararu com a Terra. 
 
Desde um conflito que remonta o processo de desintrusão da Terra situada nos 
municípios de Jatobá, Petrolândia e Tacaratu, passados mais de 70 anos e 
demarcada a Terra em decisão judicial transitada em julgado, a partir da expulsão 
do último grupo de invasores (em 2018) tem-se acentuado o processo de ataque 
aos Pankararu: disparos de arma de fogo em direção as casas, plantações 
destruídas e derrubadas de árvores sagradas. 
 
Na última segunda feira (03 de agosto) a violência tomou os contornos do 
inaceitável. Placa foi fincada na Terra e com literalidade jurou de morte 10 
lideranças Pankararu. O Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social 
– CENDHEC enquanto Centro de Defesa dos Direitos Humanos expressa seu 
mais veemente repúdio a permissibilidade das autoridades federais em relação 
ao conflito e denota sua integral solidariedade ao Povo Pankararu, rotulando-se 
que devem cumprir imediatamente seus deveres institucionais a Fundação 
Nacional do Índio – FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a Polícia Federal – PF, para a proteção 
das Lideranças Indígenas, pelo fim da violência, na garantia da Justiça e pela Paz na 
Terra Pankararu. 
 

1 O Conselho Indigenista Missionário – CIMI acompanha o conflito desde 1982. Para saber mais sobre a 
Situação do Povo Pankararu e da escalada de violência em sua Terra: https://cimi.org.br/2020/08/marcados-para-
morrer-invasores-sobem-tom-de-ameaca-ao-povo-pankararu/ 
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