Educación intercultural, acción humanitaria
e defensa dos pobos indíxenas

Contexto
A Amazonía é un dos territorios do planeta con máis
diversidade cultural e ecolóxica. O territorio Panamazónico
comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela, Guayana, Suriname e Guayana Francesa, nunha
extensión de 7,8 millóns de quilómetros cadrados, no corazón
de América do Sur. Os bosques amazónicos cobren
aproximadamente 5,3 millóns de km2, o que representa a 40%
da área de bosque tropical global.
A Amazonía é o fogar de 33 millóns de persoas dos cales 1,5
millóns son indíxenas que pertencen a 385 pobos diferentes;
con todo, a organización indíxena COICA1 estima que serían
preto de tres millóns de indíxenas, é dicir, case un 10%. A
Amazonía é un lugar decisivo para regular o clima a nivel
mundial pola gran biodiversidade que ten; os científicos din que
alí hai unha biodiversidade tan grande, como en ningún outro
espazo da Terra.
Aproximadamente a 20 % da auga doce na terra, en estado non conxelado, está na Amazonía. Con todo,
a pesar da riqueza cultural e biolóxica da rexión, existen serias ameazas cara ao territorio e os seus
poboadores, principalmente como consecuencia do modelo de desenvolvemento baseado na acumulación
e o extractivismo que xera fortes presións sobre os recursos do bosque.
A Amazonía e os seus pobos están ameazados pola deforestación, a venda de madeira, a ocupación
ilegal, o plantío para o agro negocio, o narcotráfico, os megaproyectos… moitos intereses, militares,
comerciais, industriais dispútanse o control dos recursos naturais e mentres son as comunidades locais as
que padecen os impactos negativos do extractivismo; as grandes empresas, as entidades financeiras e
algunhas veces os gobernos que apalancan con capital, levan a maioría dos beneficios. A destrución da
Amazonía e as violacións dos dereitos dos pobos indíxenas poñen en risco a vida en todo o planeta.
Necesitamos que a cidadanía global tome conciencia e involúcrese no seu defensa.

Pandemia e sindemias na Amazonia
A Amazonia non só afronta as terribles consecuencias do COVID en territorios historicamente
abandonados polos Estados, senón que, coa emerxencia sanitaria, se intensificaron outras pandemias que
foron arrasando o territorio e os seus pobos:
1.- A Pandemia do COVID 19
Una sindemia es la suma de dos o más epidemias. Hasta el 14 de junio 2021, hay 3.189.749 personas
afectadas y 91.653 personas fallecidas. Un impacto fuerte debido a la precariedad de la respuesta de los
Estados y a la lentitud en la llegada de las vacunas. Pero el impacto de la COVID va más allá. El impacto
afecta al acceso a la educación, con miles de niños y niñas que han quedado en estado de casi abandono
escolar frente a sistemas educativos a distancia que no han funcionado.

2. A pandemia estrutural do modelo extractivo e depredador na Amazonia
Hai tempo que houbo outra pandemia, máis profunda e estrutural, que se expandiu neste tempo de Covid:
unha pandemia xerada polo modelo extractivista, o modelo depredador na Amazonia, a invasión do
territorio, a explotación dos bens naturais, o ocupación ilegal e presión sobre os dereitos dos pobos
indíxenas.
Este modelo estrutural de presión sobre o territorio e a vida dos pobos indíxenas é unha pandemia que se
mantivo e se expandiu durante a crise sanitaria do COVID. Madeeiros, cazadores, pescadores ilegais,
buscadores de ouro, incendios criminais, narcotraficantes, xunto á precaria e moitas veces corrupta
ausencia ou presenza dos Estados, son os principais actores deste modelo extractivista que se alimenta
das necesidades da poboación. A pandemia aproveitouse para intensificar un proceso de explotación
territorial e explotación da vida nos territorios. Dende o inicio da emerxencia sanitaria comprobouse que en
todas as rexións do Brasil, como noutras rexións do Amazonas, os procesos de invasión mantivéronse ou
aumentaron; e fano cunha dimensión de impunidade aínda maior.
Neste sentido, é importante subliñar o papel fundamental que están a xogar os Estados neste asalto aos
dereitos, sexa por omisión, precariedade ou unha estratexia intencionada, a través de ofensivas
lexislativas. Este contexto de pandemias e sindemias pon aos pobos indíxenas nunha situación máis
delicada e vulnerable para afrontar o COVID-19 e o sistema estrutural.

Retos e respostas dos pobos indíxenas
Ante a pandemia de Covid e outras ameazas aos seus territorios e dereitos, os pobos indíxenas
enfróntanse a varios retos:
A protección dos seus territorios
LA protección sanitaria deuse en varios territorios e comunidades a través de estratexias preventivas
contra a propagación do virus co control de entradas e saídas ou o control dos movementos internos
entre comunidades. Unha protección sanitaria que en varios casos, sumouse a unha vixilancia máis
integral dos territorios indíxenas, con control da entrada de madeireiros, buscadores de ouro, etc.

Soberanía alimentaria
LA inmobilización polo Covid-19 supuxo a suspensión dos circuítos comerciais de determinados produtos
e puxo de manifesto o debilitamento da soberanía alimentaria, que varios pobos están a reforzar a través
da ampliación das zonas de plantación, das economías tradicionais, da solidariedade entre comunidades,
etc.
Medicina tradicional
A medicina tradicional foi outra das estratexias de resposta dos pobos indíxenas para fortalecer os seus
corpos e evitar un maior impacto da pandemia.
Acceso á comunicación e á información
Acceso á comunicación e á información que chega ás comunidades dun xeito complicado e deficiente.
En moitos casos, foron as propias comunidades e organizacións indíxenas as que dirixiron e coordinaron
a difusión da información entre os habitantes.

É importante subliñar a capacidade de reacción dos pobos indíxenas e comunidades tradicionais fronte a
Estados que se posicionan desde a ineficacia e o afastamento, para converterse noutros casos en
agresores directos. Os pobos indíxenas tamén foron desafiados a manter a tensión política mediante a
defensa rexional, nacional e internacional para deter e previr outras ameazas.

A Compañía de Xesús no Amazonas
A misión da Compañía de Xesús na Amazonia forma parte da resposta da Igrexa, a través da REPAM
(Rede Eclesial Panamazónica), aos berros da Amazonia, e responde neste sentido e a través das súas
diversas obras e presenzas, en 4 campos estratéxicos:
1. Os pobos amazónicos, pola defensa dos seus
dereitos, en particular do dereito ao seu territorio,
á autodeterminación e ao seu empoderamento.
2. A realidade socioambiental dende a ecoloxía
integral e o coidado da casa común, con traballo
pola seguridade e a soberanía alimentaria dos
pobos e unha aposta pola educación e a defensa
da xustiza socioambiental dentro e fóra da
Amazonia.

3. Educación, xuventude e interculturalidade a través de propostas educativas interculturais e
bilingües cos centros educativos Fe e Alegría da Panamazonia, acompañamento a movementos sociais
e organizacións indíxenas así como sensibilización e educación sobre o Amazonas a nenos, nenas e
mozos dos países amazónicos pero non viven nela.
4. Servizo á Igrexa ao servizo das Igrexas locais, fortalecemento da espiritualidade indíxena, presenzas
próximas pola inserción e a itinerancia, e tamén ao servizo da REPAM.
Para articular as diferenzas entre presenzas, obras e redes da Compañía de Xesús, e coas prioridades
da REPAM, constituíuse en 2014 o Servizo Jesuita Panamazónico (SJPAM), no marco da Conferencia
de Provinciales de América Latina (CPAL ).
El equipo nodo del SJPAM tiene su sede en Leticia, en la triple frontera amazónica entre Colombia, Brasil
y Perú, desde donde presta su servicio a la Compañía y a la Iglesia en la Amazonía.
Como parte da Compañía de Xesús, Alboan e Entreculturas contribúen á Misión da Igrexa en e para a
Amazonia a través de dúas grandes estratexias:
Membros do Centro de Servizos “Redes Internacionais” da REPAM con diversas accións de
sensibilización e incidencia no norte, na “selva de asfalto”, así como de defensa, en xurisdicións
internacionais e en coordinación co Centro de Dereitos Humanos e Incidencia Internacional, de
varios casos de violación dos dereitos humanos dos pobos indíxenas da Amazonia.
A través do acompañamento e financiamento dos nosos socios locais, que actúan en determinados
territorios e sectores, no marco global das prioridades da REPAM.

O proxecto
O obxectivo do proxecto é contribuír ao exercicio de dereitos dos pobos indíxenas, en concreto de 10.289
persoas de Brasil e da tripla fronteira Perú – Brasil – Colombia, en relación a:

Educación / formación
Acción humanitaria
Promoción económica
Terra indíxena Sateré Mawé

Educación / Formación
Promoción da educación intercultural bilingüe para 243 nenos e nenas indíxenas amazónicos que
asisten a 2 centros educativos de FyA Brasil en Boa Vista, na fronteira entre Brasil e Venezuela, e
en Manaos, a capital da selva brasileira.
Promover a formación integral dun grupo de 16 líderes indíxenas de Boa Vista, na fronteira BrasilVenezuela, e 30 mozos indíxenas Tikuna de comunidades situadas na tripla fronteira de Colombia,
Perú e Brasil.

Atención humanitaria
Atención humanitaria á poboación indíxena vulnerable do Brasil, contribuíndo, coa axuda de FyA
Brasil, a proporcionar alimentos e atención sanitaria a familias indíxenas migrantes venezolanas,
que teñen os seus fillos escolarizados no centro FyA de Boa Vista, no estado de Rorayma. no norte
do Brasil, ao tempo que promove a hostalería por parte da poboación indíxena do Brasil.
Axuda humanitaria tamén para familias indíxenas brasileiras que emigraron á cidade de Manaus e
foron duramente afectadas pola pandemia e a crise económica.

Defensa de dous dereitos e territorio indíxena do pobo Sateré Mawé
Defensa dos dereitos nos estados de Pará e Amazonas, en Brasil, a través do traballo e
acompañamento do equipo itinerante, contribuíndo á defensa da Terra Indíxena Sateré Mawé contra
o contaxio do Covid (control sanitario) e contra as ameazas dos madeireiros, do ouro. buscadores e
traficantes, co reforzo do posto de garda da Terra Indíxena e o apoio aos procesos de formación de
dirixentes e dirixentes. Máis de 10.000 persoas, incluídas familias indíxenas e ribeiras que viven na
Terra Indíxena e nas comunidades próximas, beneficiaranse indirectamente.

Os nosos socios na Amazonía
Equipo Itinerante do CIMI (Conselho Indixenista Missionário, dos Bispos de Brasil)
O Equipo itinerante creouse en 1998 por impulso do pai Claudio Perani sj. O proxecto naceu da escóita
atenta dos clamores, desexos e esperanzas dos pobos amazónicos. O proxecto do equipo itinerante está
focalizado naqueles lugares da Amazonia onde se atopan os pobos excluídos, onde os dereitos humanos
son violados, e onde o aspecto socio ambiental está máis ameazado.
Levamos varios anos acompañando ao Equipo Itinerante, apoiando ultimamente o seu traballo ao servizo
das comunidades máis illadas e na resposta humanitaria aos terribles impactos do Covid na Amazonia
brasileira.
Federación Internacional de Fe e Alegría (FyA)
Fe y Alegría (FyA) é un “Movemento de Educación Popular Integral e Promoción Social” presente en 23
países e que desde 1955 dirixe a súa acción a sectores empobrecidos e excluídos da poboación para
potenciar o seu desenvolvemento persoal e participación social.
Dentro das 12 Iniciativas Federativas, a número 4 é a de “Ecoloxía Integral e Amazonía” que xurdiu polo
impulso e invitación do Servizo Xesuíta para a Panamazonía – SJPAM, da CPAL (Conferencia de
Provinciais de América Latina), Federación Internacional de Fe e Alegría e as Fe e Alegría presentes na
Amazonía, para fortalecer o seu servizo educativo. Na actualidade a Iniciativa é liderada por Fe e Alegría
Perú e está conformada por 5 países (Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú e Venezuela) que traballan en forma
conxunta os eixos de educación intercultural, educación bilingüe e educación socio ambiental.

Servizo Xesuíta Panamazónico – SJPAM

O Servizo Xesuíta Panamazónico - SJPAM creouse no marco da CPAL para responder, xunto á Igrexa e á
Compañía, á prioridade, ao “berro”, da Amazonía.
A misión do SJPAM é animar, conectar, articular e dinamizar as accións das Provincias da Compañía de
Jesús na Pan Amazonía; ademais animar, facilitar, acompañar e colaborar cos procesos eclesiais e
sociais nun compromiso concreto e eficaz por promoción, protección e dignificación dos pobos
amazónicos, e na defensa e coidado da Casa Común.
Apoiamos á SJPAM no seu labor de articulación e nodo entre redes da Compañía de Xesús e redes da
Igrexa Panamazónica, especialmente coa REPAM, ademais de contribuír á resposta humanitaria en 2020
contra os impactos do COVID nas comunidades indíxenas de a tripla fronteira.

Servizo Agropecuario para a Investigación e Promoción Económica – SAIPE
SAIPE é un Centro Social da Compañía de Jesús en Perú que promove o crecemento integral das
persoas, a defensa dos dereitos humanos, colectivos e a investigación aplicada, en harmonía co territorio,
para contribuír ao «bo vivir Awajún Wampis» nos pobos amazónicos do Alto Marañón, no Vicariato
Apostólico San Francisco Xavier.
Levamos varios anos acompañando a SAIPE, fundamentalmente a través do financiamento de proxectos
produtivos con familias e mozos de diferentes cadeas produtivas (apicultura, plátano, galiña...).

Localización e actividades
O proxecto implementarase en 4 territorios e considera as seguintes actividades:
Boa Vista, estado de Rorayma – norte do Brasil
Educación intercultural bilingüe e atención humanitaria
Manaos, Brasil
Educación intercultural bilingüe e atención humanitaria
Tierra indígena Saterá Mawé, Brasil
Defensa dos dereitos e do territorio indíxena do pobo Sateré Mawé
Triple frontera Brasil, Colombia, Perú
Formación integral da mocidade indíxena tikuna

Boa Vista, estado de Rorayma - norte do Brasil. Educación
intercultural bilingüe e atención humanitaria
As actividades realizaranse no centro educativo “Centro Libertade” cun
grupo de líderes indíxenas e crioulos da Rede de FyA Brasil, nacidos en
Boa Vista, Estado de Rorayma.
A situación fóra do centro educativo "Centro Libertade" é unha situación
complexa tanto pola crise do Covid, como pola crise migratoria e polo
control dun gran número de indíxenas venezolanos. Estas persoas
asentáronse nun terreo público abandonado en Boa Vista que chamaron á
comunidade "Ka Ubonoko" - que, en lingua warao, significa "lugar para
durmir".

ACTIVIDADES
Educación intercultural bilingüe con poboación indíxena venezolana desprazada en
Rorayma
Encontros de presentación e sistematización de contos, cancións, bailes e contos
relacionados coas culturas dos grupos participantes.
Obradoiros de elaboración de artesanía autóctona como estratexia de promoción e
preservación das culturas dos colectivos participantes.
Exposición de material divulgativo sobre formas de vivir a mobilidade,
interculturalidade e a identidade dos grupos indíxenas que ocuparon Ka Ubanoko.

a

Sistematización e publicación da experiencia laboral de FyA con grupos indíxenas
venezolanos desprazados en Rorayma.

Axuda humanitaria
Compra y tarjeras de alimentación para distribuir a familias indígenas vulnerables (Boa
Vista)
Compra y entrega de materiales socioeducativos (Boa Vista)

BENEFICIARIOS/AS
Beneficiaranse directamente 143 estudantes do Centro Libertade e un grupo de 16 líderes e
lideresas indíxenas.

Manaos, Brasil. Educación intercultural bilingüe e atención
humanitaria
As actividades implementaranse no centro “Grande Vitora”,
da Rede de FyA Brasil, en Manádevos, Brasil.
As familias que acoden a este centro son familias de
diferentes pobos indíxenas brasileros, que han migrado á
cidade e atópanse en condicións de vulnerabilidade polos
múltiples efectos da Covid.

ACTIVIDADES
Educación intercultural bilingüe con poboación indíxena venezolana desprazada en
Rorayma
Encontros para a presentación e sistematización de contos, cantos, danzas e historias
relacionadas coas culturas dos grupos participantes.
Talleres para a elaboración de artesanías indíxenas como estratexia para a promoción e
preservación das culturas dos grupos participantes.
Axuda humanitaria
Compra e entrega dunha tarxeta de alimentación para repartir entre as familias da
comunidade “Grande Victoria” (Manaus).

BENEFICIARIOS/AS
Beneficiaranse directamente 100 estudantes do Centro Grande Vitoria.

Terra indígena Saterá Mawé, Brasil. Defensa de dous dereitos
e territorio indíxena do pobo Sateré Mawé

A Terra Indíxena Sateré Mawé está situada no corazón da
Amazonía Brasilera, entre os estados de Pará e Amazonas.
O Pobo Sateré- Mawé é recoñecido como o “pobo do
guaraná”, na Terra Indíxena as familias producen guaraná
orgánica que comercializan a nivel rexional e nacional.

Ao redor da Terra Indíxena Sateré Mawé están varias comunidades ribeiregas coas cales hai unha forte
convivencia e intercambio
Do mesmo xeito que noutras zonas da Amazonía, o territorio Sateré Mawé está ameazado por varios
intereses: extractores de madeira e ouro, narcotráfico, alcol e drogas en mozas, tráfico de persoas… hai
tamén moito interese de empresas nacionais e internacionais que producen guaraná transxénico de poder
controlar a produción e comercialización de guaraná.
A fortaleza do pobo Sateré Mawé, así como a organización de familiares produtoras de guaraná orgánico
e a alianza entre indíxenas e ribeiregos permítenlles organizarse e loitar contra os múltiples intereses do
sistema extractivista depredador.

ACTIVIDADES
Fortalecemento do Centro de Formación “Paraíso II” da Parroquia de Maués
O Centro de Formación “Paraíso II” é o centro
no que tanto a Parroquia, como o equipo
itinerante e outros aliados organizan as súas
actividades de formación e acompañamento
tanto ao pobo Sateré- Mawé como ao pobo
ribeirego, en temas pastorais, de dereitos e
liderado, temas produtivos, temas técnicos en
enerxía renovable, etc., ademais de ser o
centro para a realización de reunións e
asembleas comunitarias.
Mellóranse as instalacións básicas do centro de formación: reparación e ampliación das
instalacións, letrinas, duchas, dormitorios, cociña e comedor, auga con bombas solares,
enerxía solar, equipamentos básicos como computador, proxector, etc.

Reforzo do Posto de Vixilancia e Barreira Sanitaria do Sateré Mawé en defensa da Terra
Indíxena

Os Sateré Mawé instalaron, nun primeiro momento para controlar a pandemia, unha
barreira sanitaria, a través dunha balsa flotante, para controlar os pasaxeiros que entran
ou saen do territorio. Ampliouse agora a vixilancia da entrada na Terra Indíxena de
madeireiros, buscadores de ouro, tráfico de persoas, entrada de alcol, etc.
Mellóranse as infraestruturas básicas do Posto de Vixilancia: casa de apoio, oficina,
letrinas, maloca para reunións, cociña, enerxía solar e servizo de auga.

Formación de dous líderes, un indíxena Sateré-Mawé e outro da ribeira, na área de
enerxía solar para fortalecer a "ecoloxía integral" na rexión.
Viaxes de formación e estancia de dous líderes locais en Manaus, para formación
técnica en enerxía solar.
Viaxes e prácticas ás centrais solares das comunidades para a súa instalación e
mantemento periódico, como proceso de aprendizaxe, acompañando ao enxeñeiro
responsable.

BENEFICIARIOS/AS
As actuacións previstas beneficiarán indirectamente a unhas 10.000 persoas, entre familias indíxenas
e ribeiras que viven na Terra Indíxena ou en comunidades próximas.

Triple fronteira Brasil, Colombia, Perú
Formación integral da mocidade indíxena tikuna
As actividades levaranse a cabo nas comunidades indíxenas
Tikuna na trifronteira Colombia, Brasil e Perú e estarán
dirixidas á mocidade indíxena.
Como sinala o antropólogo Oscar Espinosa, hoxe en día ser
novo e indíxena do Amazonas non é nada doado. Os mozos
indíxenas amazónicos enfróntanse a diversos retos que lles
impiden vivir a súa condición de cidadáns modernos dun
xeito máis integral e, ao mesmo tempo, continuar coas
tradicións e riqueza do seu patrimonio cultural.

Os mozos enfróntanse a numerosas presións: doutros mozos non indíxenas, dos seus profesores ou
empresarios, dos medios de comunicación, do Estado ou da sociedade mestiza; e mesmo, ás veces
tamén, dos seus familiares e achegados que lles din, doutro xeito, que "non vale ser indíxena".
Para moitas sociedades amazónicas, a experiencia da mocidade ou adolescencia é un fenómeno
relativamente recente. Ata hai unhas décadas, nestas sociedades, pasábase directamente da infancia á
idade adulta despois de cumprir os correspondentes rituais da puberdade. Nalgúns casos, é un fenómeno
tan novidoso que moitas veces nin os pais nin os adolescentes saben como afrontar esta nova situación.
Os desaxustes poden ser tan grandes que teñen efectos nefastos, como o suicidio. Nos últimos anos, este
problema é un dos máis graves aos que se enfrontan as sociedades indíxenas.

ACTIVIDADES
Escoita activa, por parte do equipo da SJPAM e doutros membros da Igrexa local, dos
mozos.
Elaboración dun plan integral de formación para a mocidade indíxena.
Posta en marcha do plan de formación para a mocidade Tikuna.
Sistematización e difusión da aprendizaxe co REPAM

BENEFICIARIOS/AS
As actuacións previstas beneficiarán a 30 mozos Tikuna das comunidades indíxenas próximas de Leticia,
na tripla fronteira.

