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OS KARIPUNA DO VALE DO CURIPI E 

A EXPLORAÇÃO DE OLIU NUE I GAZ DJI OFÕ LAME 

 

                                                                         

Resumo 

Este artigo objetiva apresentar algumas versões e reflexões sobre o processo histórico de 

desterritorialização, reterritorialização e reorganização étnica do povo Karipuna na região do 

rio Curipi, bem como anunciar a ameaça de um novo processo de perca territorial que se 

consolida frente ao recente leilão internacional de jazidas hidrocarboníferas para a exploração 

de petróleo e gás na costa do Amapá, mais especificamente no entorno da terra indígena 

Uaçá. Objetiva também discutir a importância do uso e apropriação dos etnoconhecimentos 

referentes ao bioma local, como ferramenta de luta política e epistemológica frente a questão 

do licenciamento para a exploração. 

Palavras-chave: petróleo, territorialidade indígena, Karipuna. 

 

Hesum  

Sa ahtxig-la a pu mõthe de thoa mãiẽ ki gãiẽ i hefuexi dji uot mun-iela suje ixtua dji akisa ki 

fe Kahipun-iela sotxi dji ie late kote ie te ka viv i kumã ie fe vinĩ pu hete la hejiõ dji lahivie 

Kuhipi kote ie hu hasãble ãko pu tonẽ sa pov-la dji jodla, i osi pale dji un nov menas ki ka 

phoxe ki puve fe Kahipun-iela pedji ie late, aphue ki ie fe un leilãu ĩtehnasional dji kote-iela 

ki gãiẽ boku oliu nue i gaz pu thihe dji ofõ lame la do dji Amapá, la un kote ki phox dji late 

ẽdjẽ Uasa. A pu djiskite osi ĩpohtãs dji tut konetmã-iela ki ẽdjẽ-iela gãiẽ dji tut sa ki gãiẽ lãdã 

kote-la ki ie ka viv,  kumã un zam dji bhuiga politik i dji konetmã suje piami-la pu sa kalite 

thavai dji thihe.  

Pahol-iela lakle: oliu nue, late ẽdjẽ, Kahipun  
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1. Breve histórico do povo Karipuna: a diáspora da cabanagem e a controvérsia da 

ocupação e permanência no rio Curipi  

FIGURA 1 – “Cabano Paraense” 

Fonte:www.mec.gov.br (2016) 

 
1 OLIU NUE I GAZ DJI OFÕ LAME  traduzido da língua Kheuól, significa ÓLEO NEGRO E GAS DO FUNDO 
DO MAR. 
2 Karipuna, Acadêmico do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena e ex-Secretário Municipal de Assuntos 
Indígenas da cidade de Oiapoque. 
3 Karipuna, Acadêmico do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena e professor do Sistema Organizacional 
Modular de Ensino Indígena/SOMEI do Núcleo de Educação Indígena/NEI/SEED/AP. 
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Segundo Gallois (2003, p. 11-12), a origem do povo Karipuna4 é produzida a partir 

da mistura de remanescentes de várias populações, indígenas e não indígenas. Desta maneira, 

quando o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) chega ao território Caripuna na área do Uaçá 

na primeira metade do século XX, encontra, em processo de fusão étnica, um povo fruto de 

uma migração recente que teria atravessado a foz do rio Amazonas e juntamente com outros 

“brasileiros”, ocupado o médio rio Curipi. Também existe uma conhecida menção do 

alemão Curt Nimuendajú aos Karipuna do Uaçá, datada de 1925, em que ele se refere a nosso 

povo como “brasileiros do Curipi” (ANDRADE ,2007 p. 56-57). Este trabalho se consolida 

na tentativa de abordar os consensos e dissensos acerca da origem de nosso povo, a partir do 

diálogo entre o que a literatura histórica diz sobre o povo Karipuna, e em que nossa tradição 

e nossos saberes orais confirmam ou discordam destes mesmos registros. Desta maneira, 

trata-se concomitantemente, de um trabalho de pesquisa bibliográfica e levantamento de 

registros orais, no qual o artigo que ora se apresenta é fruto da costura e do diálogo de saberes 

entre tais abordagens. 

O título de brasileiros, adjetivo historicamente ligado aos indígenas da nação 

Karipuna ou Karipon da região do Oiapoque, do qual nos somos parte, talvez possa ser 

explicado por nossa facilidade de comunicação com os agentes dos estados nacionais que 

disputavam a área do antigo contestado franco-brasileiro, sobretudo com os neobrasileiros5. 

Nossa tradição oral reafirma que os atuais Karipuna já se reconheciam com este etnônimo 

antes mesmo de chegarem á região do Curipi, e admite que algumas de nossas primeiras 

famílias foram constituídas de refugiados Cabanos6 que chegaram à região e se misturaram 

com os remanescentes indígenas da área. Nossos mais velhos contam que os refugiados 

 
4 Nas referências bibliográficas consultadas neste trabalho, a grafia do etnômio Karipuna aparece ora como C, 
ora com K. Sem entrar em méritos ortográficos da língua portuguesa, vamos grafar nosso etnômio com K, que 
é o jeito tradicional que nosso povo usa e que esta mais de acordo com nossa língua materna atual, o Kheuól. 
5 Neobrasileiros: os brancos que substituíram os portugueses. 
6 De acordo com Hoomaert(2000), a cabanagem foi o mais significativo levante popular ocorrido na Amazônia 
brasileira durante o Brasil imperial, se considerarmos o saldo exorbitante de mortos e degredados, e ocorreu 
na então província do Grão-Pará, tendo sido deflagrada a partir de 1835. Nesta revolta, cabanos, negros e 
índios depuseram o governo português e permaneceram no controle da província por aproximadamente dez 
meses. Mas a reversão da vitória fugaz e a deposição dos cabanos no poder foi rápida e cruel, porém, como 
mesmo fora do poder, muitos cabanos prevaleceram na luta o império sufocou a revolta com a prática do 
assassinato em massa e, até 1840, promoveu um extermínio da população paraense. Estima-se que cerca de 
30 a 40% da população do Grão-Pará da época tenha morrido no conflito. Nações indígenas inteiras como os 
Murá e os Maué foram chacinadas pelas tropas imperiais. Na origem de nosso povo Karipuna, temos a marca 
dos sobreviventes deste massacre que conseguiram fugir para o Amapá. 
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cabanos eram indígenas, Tupis e que falavam a língua indígena geral da Amazônia, o 

Nheengatu, esta última, aprendida e incorporada a partir dos contatos com as missões Jesuítas 

na Amazônia central, no que seria o atual estado do Pará.  

Sobre a língua Nheengatu, Cunha (2014) argumenta que na babel linguística do Brasil 

colonial o português não conseguia se consolidar, o que ensejou a escolha de uma língua 

indígena que passaria a desempenhar a função de língua geral. O autor afirma ainda que o 

tupi falado no litoral de São Paulo passou a ser a língua brasílica geral, mas que na Amazônia, 

o que se consolidou como língua geral foi o tupinambá, “falada originalmente na costa do 

salgado”, e que ficou conhecida no século XIX como Nheengatu (CUNHA  ,2014  p. 367-

368). Desta maneira, a língua falada por nossos antigos não ajuda a esclarecer nossa origem 

remota, visto que esta era a língua geral amazônica, provavelmente aprendida e incorporada 

em alguma missão jesuítica.  

A nossa origem ainda é objeto de estudo histórico e antropológico, mas o que 

podemos afirmar sobre a origem remota de nosso povo é que somos constituídos 

principalmente de Indígenas brasileiros e não de brasileiros indígenas, além de outras 

contribuições étnicas e raciais que recebemos. Também a Figura 1 (pág. 2) do início do texto, 

pode ajudar a esclarecer sobre porque os Karipuna são apontados nos documentos do SPI 

como brasileiros. Ocorre que a figura historicamente constituída da pessoa indígena destoa 

da figura de um cabano. Sabemos que os livros de história do Brasil – na versão construída 

pelos brancos – constituíram no imaginário do país a figura do índio de tanga, arco, flecha e 

borduna, que não corresponde a do indígena cabano de contato mais antigo, que se apresenta 

mais usando roupas de camponês, mediante o processo histórico de aculturação e fusão 

cultural, do que de um indígena do Brasil quinhentista. Mas a mistura que constituiu o povo 

Karipuna, vai muito além da fusão de cabanos com indígenas da área, segundo Andrade: 

“Esta área aparece na literatura antropológica sobre a região 

Sudeste das Guianas como zona de refúgio de populações 

indígenas migradas compulsoriamente da foz do rio Amazonas, 

ao Sul, e do litoral do presente território da Guiana Francesa, ao 

Norte. Embora não estivesse livre dos descimentos promovidos 

por comerciantes portugueses, a condição de zona contestada 

desta região permitiu uma relativa ausência em relação a eles, 

mas não a outras rotinas coloniais de desterritorialização, como 

as missões indígenas ao longo dos rios Oiapoque e Curipi. Além 

dessas rotas de escoamento de gente, ciclos migratórios dos 
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séculos XVIII conduziram outras levas de índios fugidos das 

missões instaladas no baixo e médio Oiapoque e em quadras 

ulteriores famílias de caboclos e índios provenientes da porção 

Leste do estado do Pará. As fontes históricas dos séculos XVIII, 

XIX e XX demonstram que os povos indígenas que 

permaneceram na extensa região do baixo Oiapoque – 

procedentes quase sempre da foz do rio Amazonas e litoral da 

Guiana Francesa – juntaram-se a matizes étnicas diversas: 

escravos negros fugidos, de várias denominações; europeus de 

nacionalidades diferentes; árabes; chineses; famílias caboclas 

provenientes do litoral leste do Pará.”  (ANDRADE, 2007 p.51) 

 

Então, se de acordo com Andrade (2007), o processo de fusão que originou os atuais 

Karipuna vai muito além da primeira versão mais comum que é contada sobre o nosso povo, 

de que somos a mescla de refugiados cabanos com índios, é preciso admitir que guardamos 

uma fusão muito mais rápida e complexa, de muitos povos e minorias que compõem nossa 

história, inclusive europeus e africanos. Os Karipuna sempre receberam os 

desterritorializados e prejudicados pelo pacto colonial, que precisavam de refúgio e proteção 

para continuar sobrevivendo. O título histórico de brasileiros, que destoa de nossa identidade 

indígena combina com a identidade do caboclo amazônida. Caboclo é uma palavra de origem 

tupi que significa “mestiço”. Na história da Amazônia, esse mestiço, sobretudo o que foi alvo 

de perseguição após a cabanagem, precisou renegar suas raízes indígenas por questão de 

sobrevivência, e foi aos poucos perdendo sua identidade étnica, o que de fato não aconteceu 

no rio Curipi. Aqui, aos invés de termos perdido nossa identidade indígena, o que parece ter 

acontecido é que ela se reorganizou, inclusive a partir do reforço e da influência de outros 

povos indígenas que já ocupavam a área, notadamente caribes e aruaques. 

Seria também muito importante para esta reflexão acompanhar o comportamento 

demográfico de nosso povo, mas falar da demografia indígena é uma tarefa complicada pelas 

confusas referências históricas que estão disponíveis. Segundo o histórico estabelecido no 

Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Indígena Manoel Primo dos Santos7, (PPP 

VERSÃO 2015), na primeira metade do século XX, os Karipuna do rio Curipi estavam 

reduzidos a aproximadamente duzentos indivíduos, que foram encontrados reunidos ao redor 

de uma capela do rio Curipi, possivelmente resquício de alguma missão ou redução católica 

 
7 A Escola Estadual Indígena Manoel Primo dos Santos está localizada na aldeia Karipuna Santa Izabel, no curso 
do médio rio Curipi, onde um dos autores leciona. 
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da área, um lugar que mais tarde se transformou na atual aldeia Espírito Santo. De acordo 

com este documento escolar, o recenseamento dos Caripuna do rio Curipi que contava 

duzentos indivíduos foi realizado pelo Major Thomas Reis, do Serviço de Proteção ao Índio, 

no final da década de 1930. Já na década de 1970, segundo comunicação pessoal do falecido 

líder Karipuna Álvaro Silva (Senhor Vavá), a população Karipuna do rio Curipi já tinha 

crescido para aproximadamente 500 pessoas, distribuídas entre as aldeias Espírito Santo e 

Santa Izabel, além de sítios menores como Popot, Taminã, Bovis, Inglês, Cemitério, Campo 

Grande e Açaizal. É importante também mencionar que nos dias de hoje, os Karipuna estão, 

junto como os Galibi-Marworno, entre a maior população indígena dentre as etnias da região 

de Oiapoque. 

Quanto ao status indígena dos Karipuna frente aos outros povos autóctones da região, 

Andrade afirma que: 

“A crônica de Coudreau repete (ou talvez mesmo inicie) o mantra 

que se tornará conhecido sobre as populações residentes no 

interfluvio Oiapoque Cassiporé: que os Palikur do Urukauá e os 

Galibi/Aruã/Maraon do Uaçá são índios na origem, enquanto os 

Karipuna do rio Curipi são formados no grosso por uma 

população cabocla exógena absorvida culturalmente pelas 

poucas famílias indígenas que lá estavam antes dela.” 

                                                            (ANDRADE  ,2007  p.51) 

 

Assim, tanto na literatura antropológica como no discurso cotidiano das pessoas do 

Oiapoque, existem gradações para a identidade indígena de seus diferentes povos, sendo que 

historicamente, os Karipuna são considerados os caboclos, portanto os mais políticos e 

civilizados dentre os povos da região. Longe de ser um discurso atual, a afirmativa sobre os 

índios de verdade e os brasileiros índios tem fundamentos na historiografia da região. 

Nimuendajú (1926) é direto ao dizer sobre nós que: “Entre esses fugitivos (...) havia, 

entretanto, além dos índios Aruã, um número bastante grande de outros que falavam a 

Língua Geral Tupi. Na Guiana dava-se a eles o nome de Karipúna”. Os relatos de 

Nimuendajú colocam em dúvida nossa origem indígena, ao concluir que Karipúna não 

designava um povo, mas brasileiros que falavam a língua Geral do Brasil, que os guianenses 

chamavam de língua Karipúna (NIMUENDAJÚ ,1926 p. 11).  



7 

 

Mas nossa tradição oral desmente a controvérsia de que seríamos simplesmente 

brasileiros que usavam a língua geral indígena. Em Fonte(2015), a partir da transcrição da 

fala de nossos mais velhos que explicam a origem mítica do Uasei – o Açaí que é nossa base 

alimentar – o narrador Karipuna explica que:  

“Na região onde vivemos hoje havia vários povos indígenas(...) 

Yawaywra, Tucuju e Tupis e entre eles o mais numeroso era o 

Yawaywra.(...) o Deus Tupã. Ele disse ao cacique Takiá: do 

casamento entre vocês surgirão novas vidas.(...) Após a morte do 

cacique Mãkãdaru veio reinar a paz.[Então] As etnias se juntaram 

e uniram seus filhos, casando-os.”                                                                              

                                                             (FONTE , 2015  p.14-15) 

 

Além da menção feita na referência de Fonte (2015), o próprio Andrade (2007) 

reforça que: “Dentre as famílias migrantes na primeira leva, duas apenas eram de 

refugiados da cabanagem”. O mesmo autor ainda considera que “Uma população que 

estaria, como toda a população cabocla amazônica, no limbo étnico, posto que, não mais 

indígena, não podia também ser associada a nenhum seguimento europeu constitutivo da 

população nacional” (ANDRADE, 2007 p.61). 

Os postulados de Andrade (2007) e Fonte (2015), combinados com nossa tradição 

oral demonstram então que o nosso povo Karipuna não é tão cabano e forasteiro como se 

tem falado ao longo da história. Parece muito mais coerente pensar que a base genética e 

cultural Karipuna é constituída de Tupis que ocupam a área há muitos séculos e que foram 

se constituindo em diferentes padrões de indianidade ao longo do tempo, a partir da 

convivência e das permutas interfamiliares entre outras etnias da área e, eventualmente, de 

cabanos e estrangeiros que eram recebidos em nossas comunidades, mediante os contatos, os 

acordos e o respeito a antigos padrões de reciprocidade. 

Também importante para esta reflexão é a versão mítica e histórica organizada por 

Lux Vidal (2009, p.17), sobre a chegada e instalação de nosso povo Karipuna no rio Curipi, 

que segundo o mito pesquisado pela autora não foi fácil, pois no curso médio do rio, na altura 

do poço Miriti, habitava uma Aramary-Gho, uma Cobra Grande sobrenatural que não 

permitia a passagem de nosso povo por água. De acordo com o mito recolhido, foi preciso á 

intervenção de um Pajé Karipuna que fez um acordo com a Cobra, e esta então deslocou sua 
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morada para a montanha Cajari, deixando o rio livre para a ocupação e livre trânsito do nosso 

povo. No mesmo mito, nossa própria tradição nos identifica como indígenas cristãos que 

fizeram um acordo com o Aramary, mas que, mesmo sendo cristãos, tinham e tem no Pajé a 

personificação de sua força espiritual. Desta maneira, nossa tradição cosmológica parece 

concordar com uma das versões da história dos Karipuna do Curipi, no sentido de que a 

chegada de uma parte de nosso povo é recente, datada do século XIX, e que somos um povo 

constituído também de índios e negros refugiados da guerra da Cabanagem, que ocorreu no 

antigo território do Grão-Pará (TASSINARI, 2003; VIDAL, 2009); e que depois da diáspora 

se reorganizou e voltou a crescer nas margens do rio Curipi. Mas também poderíamos fazer 

uma outra leitura do mito do Aramary: não seria a cobra grande uma representação dos 

indígenas locais, que só receberam e permitiram o trânsito dos indígenas cristãos vindos de 

fora, depois de feito um acordo de permuta e convivência? 

 

1.1 Os Karipuna na visão do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

FIGURA 2 – “Cartograma do SPI elaborado no recenseamento de 1943” 

 

Fonte: Freire  (2011, p.151) 

 

Conforme a Figura 2, o mapa intitulado Cartograma do S.P.I – Recenseadas em 1943, 

vimos que junto a própria consolidação étnica e territorial de nosso povo no Amapá, 
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prevaleceu e, de certa maneira, ainda prevalecem, as dúvidas quanto a nossa identidade 

indígena. Se acreditarmos nas legendas do Cartograma do SPI, veremos que a área do Uaçá 

é ocupada tradicionalmente por Tupis, Aruaques e Caribes, mas os Caripuna aparecem como 

dúvida, sob a legenda de língua “não classificada”, e de etnia “ não identificada” ou 

“mesclados”. 

Ainda de acordo com o cartograma acima (Freire, 2011), vimos que desde os 

primeiros trabalhos do SPI na região, a identidade Karipuna é sempre apontada como dúvida. 

Em comum com os Galibi, temos o apontamento do SPI de povos com línguas não 

identificadas. Mas a metodologia de identificação obscura e limitada do SPI não deu conta 

de anular nossa autodeterminação, de que somos Indígenas Brasileiros, que por ocorrências 

históricas assumiram a língua franca do Uaçá. Sobre as línguas faladas na região e, sobre 

nossa língua materna atual, o Kheuól, Andrade (2007) referencia que: 

Formados a partir de matrizes Caribe, Aruaque e Tupi e tendo 

passado por longos processos de mestiçagem, os Galibi-

Marworno, Karipuna e Palikur adotaram como idioma comum 

uma língua que – se não é propriamente indígena, pois 

proveniente dos negros da Guiana Francesa – registra o universo 

das relações históricas interétnicas regionais e adapta-se a fim de 

exprimir instituições culturais típicas do Sudeste das Guianas. 

Além do patois e do português, o palikur (do tronco Aruaque) e 

o Galibi (Caribe) são línguas em uso na região e faladas, 

respectivamente, pelos Palikur do rio Urukauá e da aldeia 

Ywauká na BR-156, e pelos velhos Galibi-Kalinã da aldeia São 

José no rio Oiapoque.               (Andrade ,2007  p.16)   

 

Desta maneira, dentro de um rico universo plurilíngue e multiétnico que manteve e 

mesclou muito mais que o francês e o português, foi o patuá ou Kheuól – aprendido e 

adaptado da longa convivência com os guianenses de origem africana – que passou a ser a 

nossa língua materna; substituindo o antigo Nheengatu do tronco tupinambá; que por sua vez 

já havia substituído nossa língua ancestral desconhecida, nas reduções jesuíticas.  

Já as categorias de pacificados, hostis ou arredios usados pelo SPI para classificar os 

povos indígenas da área nunca se aplicaram a nosso povo, desde sempre marcados que são 

pela habilidade política e também pela habilidade em viver na fronteira civilizacional entre 

europeus, africanos e indígenas. É do mesmo autor, Ugo Andrade (2007), que vem uma frase 
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que resume uma das maiores características de nosso povo Karipuna: a de fazer questão de 

ser indígena. E nisso, acrescentamos: a despeito do que pensa ou cartografa o SPI, a FUNAI 

ou qualquer outro órgão. 

 

1.2 Os Karipuna na atualidade 

Como já dissemos, uma vez estabelecidos no rio Curipi, nosso povo Karipuna passou 

por diversos processos de fusão a partir de casamentos interétnicos com franco-guianenses, 

portugueses, brasileiros e principalmente com os povos indígenas mais antigos da área, que 

são identificados na Figura 2 (pág. 08), como populações ameríndias caribes, tupis e 

aruaques. Nossas práticas religiosas atuais admitem, além da religião indígena ancestral, 

sincretizada com o catolicismo dos santos padroeiros – o protestantismo. Com o crescimento 

populacional, nosso povo Karipuna foi aos poucos se espalhando para além do rio Curipi e 

em grupos familiares menores: ao longo da BR-156, no rio e na cidade de Oiapoque, bem 

como nas outras terras indígenas contíguas a Terra Indígena Uaçá.   

Conforme já pontuamos, os Karipuna do rio Curipi são também fruto de uma diáspora 

indígena secundária ou terciária conhecida como revolução ou Guerra dos Cabanos. Mas 

essa não é a primeira e nem a última migração ameríndia forçada, realizada em terras latino 

americanas. Batista e Carvalho (2015), ao tentar explicar a diáspora indígena nas Américas, 

recorre aos escritos de Eduardo Galeano e afirma que: 

 

“A política de genocídio praticada pelos querelantes do pacto 

colonial em terras latinas não deu conta do simples extermínio 

dos milhões de ameríndios que aqui viviam e recorreu, conforme 

Galeano, a política de degredo, exílio e dispersão dos povos 

remanescentes para zonas áridas e de difícil ocupação no 

continente, como é o caso do platô das Guianas, historicamente 

conhecida como França Equinoxial, que hoje abriga parte 

significativa dos remanescentes ameríndios no século XXI.”                       

                                   (BATISTA e CARVALHO  , 2015 p.580) 

 

Desta maneira, a migração e a ocupação de nosso povo a região do rio Curipi esta 

longe de ser a exceção, mas é a regra a que foram expostos os povos indígenas do continente 
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americano depois da invasão europeia. A desterritorialização e a reterritorialização do povo 

Karipuna é resultado da política de extermínio e dispersão dos remanescentes indígenas em 

toda a Amazônia, aí inclusos os habitantes do platô das guianas. Foi esta política não 

indígena, combinada com as estratégias de sobrevivência e reorganização étnica de nosso 

povo que – necessitando ficar longe das guerras, fomes, reduções e escravidão a que sempre 

estiveram expostos para sobreviver – possibilitou as migrações, a consolidação e a fusão 

interétnica, além de trazer ao nosso cotidiano cultural francas habilidades políticas que nos 

permitiram negociar nossa territorialidade e sobrevivência, inclusive com a Cobra Grande. 

Nossa história é a prova do poder de resistência e permanência dos Karipuna. 

Além do sincretismo religioso, temos praticado o casamento interétnico em larga 

escala, o que espalhou homens e mulheres Karipuna para além do rio Curipi. Conforme 

Gallois (2003), além da tradicional ocupação do rio Curipi, nossa população reside 

atualmente nas cidades de Oiapoque e Macapá, ao longo da BR-156 em várias aldeias, e 

também no rio Oiapoque. Os Karipuna ocupam hoje as três terras indígenas do Oiapoque: 

estamos na Terra Indígena Juminã; na Terra Indígena Galibi; e em grande parte da Terra 

Indígena Uaçá. Temos também muitos Karipuna ocupando cargos nos governos municipal, 

estadual e federal, além de postos na FUNAI, FUNASA, SEED e também no CIMI. No censo 

do Instituto Brasileiro de Estatística/IBGE 2010 já éramos mais de 2.000 indivíduos, 

residentes em mais de vinte comunidades indígenas, além dos já domiciliados em várias 

cidades do estado do Amapá. O Censo do IBGE 2020 provavelmente vai mostrar os Karipuna 

como um dos mais demograficamente importantes povos indígenas do estado do Amapá, em 

números. Para esta pesquisa, fizemos um breve resumo da ocupação de nosso povo ao longo 

do rio Curipi, bem como as distâncias entre as comunidades: 

 

 

 

Tabela 1 – “Aldeias e população Karipuna do rio Curipi atual” * 

Aldeia População 
Distância do porto 

da aldeia Manga 

Religião (ões) 

praticada (s) 

Unidade 

escolar 
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Manga 819 
Ponto zero Católica e 

evangélica 
Sim 

Zacarias  12 3 minutos Católica Não 

Benua 48 5 minutos Católica Sim 

Japiim  52 20 minutos Católica Sim 

Baxtiõ 10 3 minutos Católica Não 

Paxiubal  30 7 minutos Católica Sim 

Pakapua 30 
20 minutos Católica e 

evangélica 
Sim 

Txipidõ 39 25 minutos Católica Não 

Santa Izabel 318 
25 minutos Católica e 

evangélica 
Sim 

Taminã 84 28 minutos Católica Sim 

Espírito Santo 518 
30 minutos Católica e 

evangélica 
Sim 

Jõdef 54 
30 minutos Católica e 

evangélica 
Sim 

Açaizal 112 
01h:20min Católica e 

evangélica 
Sim 

Kubahi 30 30 minutos Evangélica Não 

* Os dados populacionais de cada aldeia foram obtidos na FUNAI Oiapoque - Coordenação 

Técnica Local II; 

* As distâncias foram medidas, de acordo com nosso costume, a partir do tempo percorrido 

do porto da aldeia Manga em uma voadeira de 6 metros com um motor de popa 25hp. 

(existem pequenas variações de tempo entre inverno e verão);  

 

Desta maneira, no último censo atualizado pela FUNAI Oiapoque, em 26 de junho de 

2015, o povo Karipuna já somava o quântico de 2.314 indivíduos. A ocupação concentrada 

em centros com características urbanizadas, como é o caso da aldeia Manga, surgiu 

principalmente a partir da década de setenta do século passado, estimulada pelo estado 

brasileiro por causa da necessidade de concentrar os serviços de assistência indigenista. Mas 

o novo não deixou de coexistir com o antigo padrão de ocupação territorial ao longo do rio 

Curipi. Prova disso é que no Curipi, temos muitas aldeias de pequenas dimensões e baixa 

densidade demográfica, além de que mesmo os Karipuna que moram nas grandes aldeias tem 

parentes e roças localizados em sítios mais afastados. As estimativas apresentadas por Gallois 

(2003 p.31) dão conta de que nossa população tem dobrado a cada vinte anos, o que não é 
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nenhuma exceção entre os povos indígenas brasileiros, que protagonizam a virada 

demográfica indígena desde a década de noventa do século passado (LUCIANO, 2006). 

Mas é importante situar que nossa explosão demográfica e cultural frente a sociedade 

circundante se deve muito as condições de segurança territorial que temos experimentado em 

nossa recente história. O território seguro e equilibrado é nossa base firme para o bem viver 

e a recuperação demográfica. O que é um povo indígena sem a terra e sem o rio? É na terra 

e no território que se consolida nossa etnicidade e nossa reprodução sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A notícia da Exploração de Petróleo nas proximidades da Terra Indígena Uaçá 

 

FIGURA 3 – “O olhar do Aramary-Gho sobre a exploração de petróleo na área do Uaçá” 
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Fonte: Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (2016)8 

 

Com o passar do tempo, as fronteiras da civilização não índia só tendem a se expandir, 

sendo que as terras que antes eram consideradas “sem valor e de difícil acesso”, hoje passam 

a ser cobiçadas pelos estados nacionais e pelo capital financeiro internacional e seus 

representantes (GALEANO ,2004). Foram os irmãos Villas Boas do Xingu que certa vez 

afirmaram que “não há lugar onde o branco não chegue”. Nesse sentido, uma das maiores 

lutas que o Movimento Indígena Brasileiro empreendeu em fins do século XX foi pela 

demarcação e homologação dos poucos territórios indígenas que sobraram da invasão 

europeia e do pacto colonial, onde historicamente se consolidou e reorganizou a diáspora dos 

remanescentes de nossos parentes. 

 As motivações para este novo fluxo expansionista e desenvolvimentista que deseja 

agora mais uma parte do que sobrou dos territórios indígenas, vão desde a busca por terras 

 
8 Na verdade a figura 3 é uma montagem dos autores, sobrepondo a figura da Cobra-grande-Aramary (pintada 
por Yermollay Caripoune) ao mapa que georeferencia os blocos de exploração de petróleo na área do Cabo 
Orange, este último apresentado no RIMA da petrolífera francesa TOTAL.  A montagem expressa nossa 
vontade em ver os brancos cumprindo a etiqueta indígena: de não realizar qualquer movimento ou ocupação 
na área sem antes consultar e estabelecer acordos com seu verdadeiro dono. 
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agricultáveis, até a descoberta de metais raros e combustíveis fosseis em nossos territórios. 

No Brasil do século XXI, ainda prevalece o discurso atrasado e mentiroso de que existe muita 

terra prá pouco índio. Primeiro é preciso dizer que se os índios são poucos, é porque foram 

vítimas da pressão e da ambição dos não índios pelo nosso patrimônio e riquezas, o que 

ceifou milhares de vidas indígenas; Segundo, que calcular a densidade demográfica indígena 

a partir de padrões de concentração urbana e industrial é de uma ignorância criminosa e 

provavelmente, mal intencionada e; Terceiro, que não é todo mundo que deseja viver como 

branco, ou entrar para a tal classe média. Batista e Carvalho (2015), realizam um resumo do 

atual cerco em que vivem os indígenas brasileiros: 

 

“(...) os remanescentes autóctones do processo de invasão e 

espoliação quinhentista sobrevivem como povos 

diferenciados, mas espremidos entre a pressão do Estado 

nacional, ávido pelas riquezas minerais descobertas ou 

intuídas em território indígena; e do capital financeiro 

internacional, que se consolida no agrobusinnes superavitário 

da agricultura e da pecuária brasileira; ou da mineração, aí 

inclusos os hidrocarbonetos.” 

                               (BATISTA E CARVALHO, 2015 p.581) 

 

Assim, o que poderia ser uma boa notícia como a descoberta de jazidas e riquezas 

naturais em nossas terras ou no entorno dela – que poderiam melhorar nossa qualidade de 

vida e o acesso a bens e serviços – torna-se motivo de medo de que um novo ciclo de 

desterritorialização, a exemplo de tantos outros que já sofremos em nossa história, recomece.  

Feijó (2012), alega que a presença da indústria mineradora nas proximidades de povos e 

ecossistemas vulneráveis, como o de nossos campos alagados do Uaçá, “inevitavelmente 

trará péssimas consequências, agredindo o meio ambiente e forçando um choque cultural 

irreversível, desarranjando para todo o sempre as estruturas de uma cultura milenar” 

(FEIJÓ ,2012, p.11) 

É por isto que os rumores que circularam na internet desde 2012 e nos meios políticos 

do estado do Amapá desde 2013, com respeito ao achado de uma gigantesca jazida de 

petróleo e gás na costa do Oiapoque não foi recebida por nós, nem pela maioria dos 

indigenistas da área, com alegria, mas antes com muita preocupação. 
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A exploração de petróleo é para nós uma grande contradição, porque ao mesmo tempo 

em que não queremos a exploração do oliu nue i gaz dji ofõ lame, sabemos que grande parte 

das comunidades indígenas do Oiapoque e do Brasil, dependem deste mesmo petróleo para 

serviços essenciais de transporte e, ainda, da manutenção de pelo menos algumas horas 

diárias de energia elétrica nas aldeias. É a mesma autora Feijó (2012), quem afirma a 

inevitabilidade do processo, porque não dá para não admitir que a matriz de energia do 

mundo ainda está baseada na queima de combustíveis fósseis e, ainda, que isso não irá mudar 

por tão cedo. O mapa produzido pelo Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade/ICMBio/Oiapoque (Pág. 17) ilustra a dimensão do problema em nosso 

território. O que vemos no mapa da Figura 4 abaixo descrito é a área de exploração de 

petróleo marítima exatamente de frente para a terra indígena Uaçá, protegida apenas pelo 

escudo pantanoso de mangue do Parque Nacional do Cabo Orange. O que preocupa as poucas 

pessoas que tem se debruçado sobre a questão não é a proximidade dos poços de petróleo, 

pois sabemos que estes estão a uma distância que varia entre 90 e 120 quilômetros da terra 

indígena Uaçá. O problema é que a fronteira entre os poços de exploração e o nosso território 

é aquática, portanto sujeita a dinâmica das marés. Além disso, o nosso conhecimento 

tradicional nos diz que tudo o que acontece no mar do Cabo Orange, acontece com a bacia 

do Rio Oiapoque, pois trata-se de um mesmo bioma fluvio-marinho. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – “Plano de Manejo do Parque Nacional do Cabo Orange” 
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Fonte: ICMBio - IEPA (2010) 

 

Desse ponto de vista, o que temos que pensar como povos indígenas organizados – 

que precisam estar bem assessorados – é de como é possível realizar essa mineração de forma 

social e ambientalmente segura, se é que existe uma forma de se fazer esse trabalho com 

segurança. Para pensar nessa segurança temos vários problemas para resolver, 

principalmente no que diz respeito à questão jurídica, pois além da nossa atual condição de 

usufrutuários9, que nos deixa muito vulneráveis para a exigência de direitos, porque de fato 

o usufrutuário não é dono da terra, ainda temos o agravante de não ter um marco regulatório 

para a mineração em terras indígenas aprovado.  De fato, além da Convenção 169, que 

 
9 O usufruto é o “direito real de fruir as utilidades e frutos de uma coisa” e o usufruto estende-se aos 
acessórios da coisa e seus acrescidos (Art.716) De acordo com o Art. 718 do Código Civil, “o usufrutuário tem 
direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos”. Desta maneira, pela atual legislação, os indígenas 
brasileiros não são donos das terras que tradicionalmente ocupam, mas apenas tem o direito de fruir de seus 
benefícios. (VILLAS BÔAS, HARIESSA C. , 2005 p.118) 
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preconiza a consulta livre e consentida e do movimento indígena organizado, não temos 

muito mais ferramentas jurídicas para impor ou, minimamente, demonstrar nossa vontade. 

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, criada na Suíça em 

1989 e devidamente incorporada a nossa norma constitucional no ano de 2004, talvez seja a 

nossa maior arma jurídica para exigir um processo de exploração seguro, visto que preconiza 

em seu artigo 15, item dois: 

[...]Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios 

ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros 

recursos, existentes nas terras, os governos deverão estabelecer 

ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos 

interessados, a fim de determinar se os interesses desses povos 

seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreender 

ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos 

recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados 

deverão participar sempre que for possível dos benefícios que 

essas atividades produzam, e receber indenização equitativa por 

qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas 

atividades[...] 

   (Fonte:www. socioambiental.org/inst/esp/cosultaprevia, 2011) 

 

 O problema com a lei da consulta é que ela não diz, explicitamente, o que acontece 

se o povo indígena disser não a exploração. Na prática, a exemplo de Belo Monte (Pará), 

quando os indígenas dizem não, o governo realiza a exploração do mesmo jeito, alegando 

interesse nacional. Nos “nacionais”, obviamente, não estão incluídos os interesses 

indígenas.  

Sobre a pesquisa exploratória e o consequente leilão internacional realizado para a 

extração de petróleo próximo ao nosso território, Batista e Carvalho (2015) advertem que:  

“(...)fica explícito que o estado brasileiro, por meio de sua 

Agência Nacional de Petróleo/ANP em nenhum momento 

considerou a possibilidade de consulta prévia as populações que 

tradicionalmente ocupam a área de exploração de petróleo e gás 

na costa do Amapá, talvez por entenderem que a exploração não 

se realizará dentro dos limites da terra indígena, cumpre 

mencionar que a licitação internacional que autoriza a exploração 

na área foi realizada com sucesso.” 

                                   (BATISTA E CARVALHO , 2015 p.591) 
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3. Conclusão: a ciência mentirosa e a importância dos etnoconhecimentos e da 

etnohistória para a defesa de nosso território 

 

FIGURA 5 – “Falência da Petrobrás” 

 

Fonte: Jornal Estadão (2016) 

 

Olhando para o cada dia mais confuso e contraditório estado nacional brasileiro, 

também conhecido como o mundo dos não índios, acompanhamos, pela internet, a notícia de 

que a petrolífera brasileira, até então a segunda maior empresa do mundo no ramo, está 

próxima a falência, exatamente dois anos depois de iniciada a pesquisa exploratória na costa 

do Cabo Orange – portanto nas proximidades da bahia do Rio Oiapoque e limítrofe a terra 

indígena Uaçá.  A reportagem do jornal Estadão de 16 de fevereiro deste ano, tentava explicar 

dentre outras coisas, a ligação entre o endividamento da petrolífera nacional e a atividade 

política partidária sustentada em todo o país na última década, quase exclusivamente com 

recursos públicos desviados daquela estatal. A recuperação judicial do dinheiro furtado, não 

da empresa, mas também dos indígenas brasileiros e os possíveis mecanismos judiciais para 

realizar esse trabalho de recuperação eram a tônica da reportagem. Mas para nossa reflexão, 

interessava mesmo saber era se a exploração de petróleo e gás na costa do Oiapoque iria 
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continuar, a revelia das populações tradicionais que aqui residem, conforme já referenciamos. 

Os Povos Indígenas de Oiapoque 10  sempre estiveram preocupados com os grandes 

empreendimentos que pudessem vir a serem desenvolvidos no entorno das três terras 

indígenas Uaçá, Galibi e Juminã, porque desde sempre temos tido muitos prejuízos com essas 

obras, a exemplo da abertura da BR-156. 

No caso que estamos analisando, da exploração do petróleo no mar do Cabo Orange, 

as pesquisas divulgadas até agora nos relatórios de impacto ambiental entregues ao órgão 

estatal ICMBio, dizem que no caso de um acidente ou vazamento em um poço de petróleo, 

as macro correntes do Caribe levarão a poluição para longe. E aqui começa, mas não termina 

a discórdia entre nosso etnoconhecimento e o conhecimento científico que tem servido de 

desculpa para o licenciamento das atividades na região.  

Segundo relatos do Karipuna Álvaro Silva (in memoriam) e também do atual Cacique 

Karipuna, Sr. Luciano, os povos indígenas do Oiapoque começaram a se reunir em 

assembleia para discutirem sobre os diversos problemas que afligiam as comunidades 

indígenas e seu entorno, desde a década de 1970. Portanto, nossa organização política 

enquanto conjunto de povos indígenas da região é sólida e histórica. Desde essa época – 

década de 1970 – já temos notícias de falas que interessam a atual problemática de exploração 

de petróleo perto de nosso território. Por exemplo, a do Sr. Manoel Raimundo dos Santos 

(Karipuna da aldeia Santa Izabel, atualmente com 56 anos). Seu Raimundinho afirma que 

morou durante quase 20 anos no Encruzo11, e que durante todo esse tempo, na enchente da 

maré, muitas vezes percebia a entrada de objetos desconhecidos, como pedaços de canoas e 

embarcações industrializadas de plástico resistente, além de pedaços de madeira de 

embarcações muito grandes, que boiavam próximo a foz do rio Uaçá.  

Também o Sr. João Martins, mas conhecido como seu Jãjã – que é o atual pajé da 

aldeia Santa Izabel – conta que quando viajavam do rio Caciporé de batelão, passando pelo 

rio Uaçá e indo até sua foz para pegar caranguejo, sempre encontravam o lixo e detritos que 

eram jogados dos navios da época. Seu Jãjã confirma que o lixo dos navios do oceano eram 

 
10 Consideramos Povos Indígenas do Oiapoque a unidade política dos quatro povos da região – Galibi Kalinã, 
Galibi Marworno, Palikur e Karipuna – que se organizam em torno do Conselho de Caciques dos Povos 
Indígenas do Oiapoque/CCPIO. 
11 Antigo posto de vigilância do SPI, localizado exatamente no encontro dos rios Curipi e Uaçá. 
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encontrados nas praias de lama do Uaçá e, ainda, que nem sempre a maré nessa região chega 

do mesmo jeito. Para ele, a maré se comporta de diferentes formas em diferentes épocas do 

ano, que tem certo período do ano que o volume de água do mar chega dentro do Uaçá e é 

maior do que em outro período em função da mudança nas correntes marinhas, o que pode 

explicar o aparecimento de objetos industrializados e estranhos nas praias de lama de nosso 

território.  

Os povos indígenas têm maneiras próprias de conhecer o meio ambiente, através de 

fenômenos naturais como as marés, os sons da mata, o período de chuva e de seca, assim 

sabem os locais e períodos exatos de caça e de pesca que garantem até hoje a sua subsistência.  

Mas esses conhecimentos tradicionais dos povos indígenas sempre foram deixados de lado, 

na hora de se fazer um estudo de impacto ambiental para instalar grandes empreendimentos 

no entorno das terras indígenas. Neste trabalho, acreditamos que o ato de ignorar os 

etnoconhecimentos é proposital e visa somente apressar os processos de licenciamento.  

Na assembleia da Associação Indígena Karipuna/AIKA, realizada em 13 de Fevereiro 

de 2015 na Aldeia Manga, a notícia da exploração de petróleo e dos etnosaberes a serem 

considerados no EIA-RIMA foi tema de discussão. A notícia de que havia a possibilidade de 

exploração de petróleo e gás na costa do Amapá agora socializada entre nós Karipuna, 

preocupou muito os representantes de nossas comunidades, pois se isso for realmente 

concretizado, teremos que conviver com a ameaça de um vazamento de óleo no mar que, 

pela experiência dos antigos pode sim ser empurrado pelas fortes correntes marinhas até a 

área de mangue que existe dentro dos limites do rio Uaçá, em sua interseção com o Parque 

do Cabo Orange, prejudicando assim toda a vida fluvial e marinha que ali existe. Isso 

consequentemente afetaria a vida de nosso povo e de todos os indígenas que habitam estas 

terras. 

Outra de nossas preocupações que também foi tema de debate nesta assembleia é 

quanto a ameaça de invasão por parte dos pescadores paraenses, uma vez que for delimitada 

uma área de impedimento de pesca em alto-mar (referente a proposta da RESEX12 marinha 

do Amapá). Sabemos que se isso acontecer, a pressão sobre o rio Uaçá vai aumentar porque 

 
12 RESEX: reserva estrativista 
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nossos rios sempre foram cobiçados pelos pescadores não índios, por ser uma região de 

desova de várias espécies de peixes que, com isso, ficam mais fáceis de serem capturados.  

Segundo o senhor João Maria Bento – pescador tradicional nascido no igarapé das mulheres, 

em Macapá – que mora na cidade de Oiapoque, se os pescadores não puderem mais pescar 

na área do parque para poderem alimentar suas famílias, terão que buscar outros locais de 

pesca ou pior, procurar outra alternativa de vida, que para quem viveu da pesca a vida toda e 

não teve tempo para estudar deixa poucas opções. Ficou registrado para nossa reunião que, a 

exemplo das populações indígenas, as outras  populações tradicionais também não são 

ouvidas para poderem expor suas opiniões sobre o assunto. E a estratégia do governo de ouvir 

somente os representantes nem sempre é satisfatória.  

Finalmente, a revisão de algumas versões da história e da reorganização Karipuna na 

área do rio Curipi nos fizeram ver o quanto foi difícil e sofrido o processo de 

desterritorialização e reterritorialização que o nosso povo protagonizou, na antiga área do 

contestado. Além de ter sido um processo demorado e sofrido, vimos que foi também um 

processo de reinvenção dos valores e práticas culturais de nós, os Karipuna. O resgate 

histórico deixa claro que não existe a pretensa indianidade tradicional, estática, que só é 

autêntica se expressa línguas e vestimentas de uma passado remoto. Vimos que para ser 

indígena é preciso mudar, resistir para continuar sendo quem nós somos. Não existe o índio 

estático no tempo e no espaço e a civilização Karipuna é o maior exemplo disso. Mudamos 

muito no tempo e no espaço nos últimos séculos, para que pudéssemos continuar sendo quem 

nos somos: Indígenas Brasileiros.13 

A sombra da ameaça que mais uma vez paira sobre nosso território com a exploração 

irresponsável de petróleo em uma área de campos alagados, que pode, junto com a maré que 

entra no Uaçá, trazer a poluição e a degradação de nosso modo de vida, não desperta a atenção 

e o cuidado das lideranças políticas do país, mesmo quando estas se declaram de esquerda e 

partidárias de um mundo sustentável. Para entender mais esta contradição dos brancos, 

recorremos ao antropólogo Viveiros de Castro (2013). Em Diálogos Sobre o Fim do Mundo 

ele nos ajuda a entender que: 

 
13 Indígenas Brasileiros: a ênfase na ordem diz respeito a preponderância de nossa identidade indígena em 
relação a identidade nacional. 
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“O Brasil optou por se transformar num exportador de 

commodities e virar uma verdadeira plantation, como ele era 

desde o começo. Era exportador de matéria-prima para o centro 

do império, agora para a China. Mas o pacto foi esse: a gente 

governa se, primeiro, não prender os militares, não acertar as 

contas com a ditadura; e, segundo, não mexer no bolso dos ricos, 

não tocar na estrutura do capital. Veja o tamanho das algemas 

que a esquerda se pôs. De onde é que vai vir, então, a grana para 

melhorar a vida dos pobres? Só tem um lugar. Da natureza. 

Então você superexplora, você queima os móveis da casa. 

Aumentou o dinheiro disponível para dar umas migalhas para os 

pobres, o bolo cresceu.”        

                                     (VIVEIROS DE CASTRO  ,2013 P. 1-2) 

 

Desta maneira, conseguimos entender que o pacto desonesto que os políticos de 

esquerda e de direita fizeram no país para garantir a governabilidade e a aparente ordem e 

progresso vai ser pago pela natureza degradada, e consequentemente, pelas minorias étnicas 

e sociais que dependem desta mesma natureza para a manutenção do bem viver de suas 

gerações presentes e futuras. Com respeito a aparente melhoria de vida da população mais 

pobre e da aparente melhoria nos programas assistências para as populações indígenas, 

Viveiros de Castro, continua: 

 

“Está crescendo, está dando renda para os pobres, mas esse 

dinheiro não está saindo do bolso dos ricos. Está saindo da 

natureza, da floresta destruída. É da água que a gente está 

exportando para a China sob a forma de boi, de carne e de soja. 

Estamos comendo o principal para não tocar no bolso dos ricos. 

E assim a Dilma sai passeando com a Kátia Abreu (senadora pelo 

PMDB, representante do agronegócio e a principal líder da 

bancada ruralista do Congresso) e dá Bolsa Família. Como é que 

a Dilma consegue ao mesmo tempo dar Bolsa Família e tornar a 

vida da Kátia Abreu cada vez mais fácil? O dinheiro tem que sair 

de algum lugar. Não está saindo de empréstimo internacional, 

mas está saindo de empréstimo natural14. Esse empréstimo não 

dá para pagar. Quando a natureza vier cobrar, estaremos fritos.”                               

                                     (VIVEIROS DE CASTRO  ,2013 p. 2-3) 

 

 
14 Grifo nosso. 
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O saber de nossos mais velhos diz algo muito parecido com o que o autor esta dizendo. 

Que não se pode superexplorar os recursos naturais sem que a natureza cobre o seu preço, 

que para nós, povo Karipuna, é o pior a ser pago: o de uma nova desterritorialização, que nos 

obrigaria a mudar de nossa terra em função de um desastre ambiental sem precedentes, em 

busca de um novo bioma que nos permitisse viver. 

Desconfiar – sempre – da ciência dos brancos. Aprender com a história e a experiência 

dos mais velhos. Aprender dos conhecimentos que a ciência de nosso povo vem produzindo 

á séculos no rio Curipi, para melhor defender nosso território e nosso modo de vida. Estas 

são as três coisas que esta monografia a duas mãos nos levou a concluir. Não acreditamos no 

que os cientistas financiados pelo capital internacional estão dizendo, de que a exploração 

não afeta os povos que vivem na área das macrocorrentes do Cabo Orange. Assim como não 

acreditamos em um prática política e institucional que não se preocupa com o ambiente do 

qual todos nós dependemos, e sequer tem boa vontade para ouvir o que temos a dizer. 
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