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COMO 2018 AMEAÇA OS POVOS INDÍGENAS 
 

 
O ano começa em conjunção dramática: ofensiva parlamentar das bancadas antiindígenas 

e atos de violência dos ruralistas, com o respaldo do governo de Temer. Como resistir? 
Por Cléber Cesar Buzzato, secretário-executivo do Conselho Indigenista Missionário, no site do CIMI 

O ano 2018 apresenta-se como extremamente perigoso e desafiador para os povos indígenas no Brasil. Os 
assassinatos dos professores  Marcondes Namblá Xokleng, a pauladas, e Daniel Kabinxana Tapirapé, apedrejado, 
nos estados de Santa Catarina e Mato Grosso, respectivamente, no mês de janeiro,  a queima da base de proteção na 
terra indígena Karipuna, em Rondônia, e o despejo extrajudicial com práticas de tortura contra famílias do povo 
Kaingang, pela polícia militar do Rio Grande do Sul, em fevereiro, dão mostras inequívocas de que o patamar de 
violências e violações contra os povos, seus membros e seus direitos, alcançou um nível de envergadura insuportável 
no país. Embora distantes uns dos outros, os casos acima referidos estão intimamente ligados ao mesmo fio condutor 
das ações antiindígenas em curso e, infelizmente, tudo leva a crer que não serão os únicos em 2018. Temos alertado, 
insistentemente, acerca da existência e implementação de uma estratégia anti-indígena no país por parte de setores 
do Capital, nacional e transnacional, que atuam no campo brasileiro, que se beneficiam e fortalecem, cada vez mais, o 
modelo do agronegócio Brasil afora. Tais setores do Capital, com seus rígidos tentáculos, se apossaram e dominam 
poderes do Estado brasileiro, fazendo do mesmo um apêndice de seus interesses privados sempre mais privilegiados 
e protegidos. Os discursos racistas e de incitação ao ódio multiplicados por membros da bancada ruralista e seus 
asseclas, na esteira de suas recorrentes iniciativas contra os povos e seus aliados, ao longo destes últimos anos, 
estão produzindo e servindo  como mecanismo de defesa psicológica, a racionalização, das barbaridades cometidas 
contra os povos. Na cabeça dos agressores tudo aparenta ser ‘justificado’ pelo fato dos agredidos serem indígenas. O 
mesmo raciocínio é aplicado relativamente aos direitos e, inclusive, aos aliados dos povos junto à sociedade brasileira. 
Os riscos decorrentes desse mecanismo de pseudo-justificativas à barbárie são incalculáveis e imprevisíveis. O perigo 
a que os povos estão submetidos é potencializado exponencialmente por iniciativas do próprio Estado brasileiro, que, 
como aferimos acima, tem sido movimentado pelo e em função dos interesses do Capital nacional e transnacional. 
Neste sentido, pontualmente, destacamos iniciativas de poderes do Estado brasileiro que continuarão provocando 
grande impacto sobre os povos indígenas neste ano de 2018. Do poder Executivo, o Parecer Anti-demarcação 001/17 
da Advocacia Geral da União/Temer; a paralisação dos procedimentos de demarcação das terras indígenas; o 
estrangulamento orçamentário e a instrumentalização política da Fundação Nacional do Índio (Funai) aos interesses 
do fundamentalismo religioso e do agronegócio. Do Legislativo, a Proposta de Emenda Parlamentar (PEC) 215/00; a 
cooptação de lideranças e a tentativa de legalizar a exploração externa das terras indígenas. Do Judiciário, as 
reintegrações de posse; a negativa do acesso à justiça aos povos e a sombra do Marco Temporal, especialmente em 
instâncias inferiores. Além disso, está evidente a estratégia do agronegócio e seus representantes locais de 
promoverem o loteamento, a comercialização, o apossamento e a exploração de fato dos territórios indígenas já 
regularizados. Com a omissão e a conivência do governo federal já amplamente demonstradas, é grande o perigo de 
que ocorra um enraizamento e um alastramento dessas práticas ilegais no estado de Rondônia e noutras unidades 
federativas. Por evidente, os povos indígenas tem mantido uma postura de forte oposição, de enfrentamento e pró-



ação frente às agressões sofridas, razão pela qual ao menos parte das iniciativas anti-indígenas tem sido barradas ou 
seus efeitos postergados. Diante do agravamento da situação conforme acima mencionado, aumenta também a 
importância, a necessidade e a urgência de mobilização e incidência política dos povos indígenas e de seus aliados 
em todos os níveis. A revogação do Parecer anti-demarcação da AGU/Temer, a retomada dos processos de 
demarcação das terras, o impedimento da aprovação da PEC 215/00, dos despejos judiciais e extrajudiciais, do 
enraizamento e do alastramento da posse e exploração ilegal das terras indígenas já regularizadas, o alcance do 
acesso à justiça, o ‘enterramento’ da tese do Marco Temporal são alguns dos desafios mais prementes que 
certamente continuarão motivando e potencializando a luta política, jurídica e social dos povos indígenas no Brasil ao 
longo do ano. Na atual legislatura, iniciada em fevereiro de 2015, houve uma evidente ampliação das forças políticas 
representativas do agronegócio, o que provocou efeitos práticos nocivos aos povos tanto no âmbito do poder 
Legislativo, quanto do Executivo ao longo destes anos. A manutenção deste quadro ou, pior, o seu agravamento na 
próxima legislatura poderá significar a efetivação de retrocessos estruturantes relativamente aos direitos dos povos 
indígenas no Brasil. Por isso, a disputa de espaço político, palmo a palmo e a todo tempo,  deve abranger também 
esse aspecto da disputa institucional, sem que isso signifique abrir mão da luta política, jurídica e social em torno de 
questões comuns e concretas. O desafio, neste campo, colocado aos povos é ocupar esses espaços institucionais de 
modo decolonial, já que os riscos de assédio e ‘captura’ de lideranças por partidos políticos marcadamente inimigos de 
suas causas é bastante significativo. Enfrentar e derrotar a estratégia anti-indígena posta em prática por grupos 
políticos econômicos que servem aos interesses do Capital nacional e transnacional é condição para a superação do 
estado de Barbárie racionalizada contra os povos originários no Brasil e, portanto, para a perpetuação dos projetos de 
vida e futuro destes povos. Vamos à luta. 

https://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/como-2018-ameaca-os-povos-indigenas/ - Fevereiro de 2018 
 

 



 

 
BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Uerj 2018)  Convenção ratificada pelo Brasil em 2004 
Aplica-se aos povos tribais em países independentes, cujas condições culturais, sociais e econômicas os 
distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus 
próprios costumes ou tradições; aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de 
descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica na época da conquista ou da 
colonização. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 1989. 

 



A partir do exposto no texto, a mudança nos dados demográficos apresentados no gráfico entre 2000 e 2010 
está associada à seguinte atitude:  
a) promoção da permanência de grupos nativos nas áreas de reserva    
b) adoção da autodeclaração como critério de pertencimento étnico    
c) aprimoramento do controle jurídico nos processos de demarcação de terras    
d) ampliação do processo de preservação das tradições das comunidades da floresta    
2. (Ufrgs 2016)  Sobre os conflitos de terra que envolvem os povos indígenas brasileiros, é correto afirmar que  
a) a expansão das grandes empresas rurais esbarra no processo de demarcação de terras indígenas, o que tem 
motivado violentos confrontos armados no Centro-Oeste do país.    
b) as áreas destinadas aos povos indígenas no Mato Grosso do Sul, estado que possui a segunda maior 
população indígena do país, representam mais da metade do território do estado.    
c) os conflitos do Centro-Oeste são recentes, fruto da expansão da agroindústria nos anos 2000.    
d) os conflitos na região norte praticamente não existem mais, uma vez que as empresas rurais estão 
concentradas nos estados do Centro-Oeste.    
e) menos da metade dos índios brasileiros vive em terras indígenas reconhecidas pelo governo.    
3. (Uff 2005)  As terras indígenas, que em 1500 correspondiam à totalidade do atual território brasileiro, hoje não 
passam de 12% da superfície do Brasil. Sua população, que correspondia a cerca de 5 milhões de nativos, 
encontra-se reduzida a 362.890 indivíduos, ou 0,23% da população total do país. 

BRASIL TERRAS INDÍGENAS 

 
Fonte: Adap. SIMIELLI, Maria Elena. "Geoatlas". 30. Ed. São Paulo: Ática, 2000. P. 90. 

Com base na análise do mapa: 
I - poucas são as terras reservadas, concentrando-se sua maior parte fora da Amazônia; 
II - a concentração das terras indígenas é inversamente proporcional à densidade de ocupação econômica do 
país; 
III - a maior concentração de reservas indígenas situa-se em áreas de expansão da fronteira agrícola; 
IV - os conflitos em terras indígenas têm ocorrência, ainda, em todas as regiões brasileiras. 
Dentre as afirmativas acima, somente estão corretas:  
a) I, II e III    
b) I, II e IV    
c) I, III e IV    
d) II e III    
e) II, III e IV    

GABARITO: 
Resposta da questão 1: [B] 

A alternativa [B] está correta porque o crescimento da população indígena no país resulta das mudanças no critério adotado pelo IBGE que 
contabiliza como indígena aquele que assim o considera pelo seu pertencimento étnico. A convenção ratifica o critério da 

autodeclaração e, portanto, as alternativas seguintes são incorretas porque abordam temas que fogem ao conceito tratado.  
Resposta da questão 2: [A] 

Como mencionado corretamente na alternativa [A], a expansão do grande capital sobre as regiões centro-oeste e norte esbarram em 
limitações como as terras demarcadas dos indígenas, resultando em confrontos. Estão incorretas as alternativas: [B], porque o MS 

apresenta a quarta maior população indígena do país; [C], porque os conflitos do centro oeste ocorrem desde a expansão da 
agropecuária para a região, particularmente na década de 1970; [D], porque os conflitos na região norte são expressivos até hoje; [E], 

porque grande parte da população indígena está em terras reconhecidas e demarcadas pelo governo.   
Resposta da questão 3: [E]   



OS IMPACTOS DA GREVE DOS CAMINHONEIROS NA ECONOMIA 

Movimento contribui para gerar ambiente de incerteza e afeta negativamente uma economia cuja recuperação já era 
lenta. Agropecuária, construção civil e indústria automotiva são atingidas, bem como as contas públicas. Apesar da 
indefinição sobre os rumos da greve dos caminhoneiros, já é possível vislumbrar impactos de longo prazo que os dias 
de paralisação poderão ter na economia do Brasil, ainda que seja impossível apontar com precisão todos os 
desdobramentos de uma interrupção, por vários dias, de diversas atividades econômicas. Para o decano da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Luiz Roberto Cunha, o pior efeito de longo prazo é a formação de 
um ambiente de incerteza. "A atividade econômica depende muito de segurança, de olhar para o futuro e ter 
expectativas positivas", afirma. Dessa forma, pode haver um efeito inibidor sobre os investimentos, que leve a um 
arrefecimento ainda mais forte da economia, cuja recuperação já era um pouco mais lenta do que o esperado. Nesse 
cenário, mesmo com poucos dias de duração, a paralisação pode ter impacto sobre o Produto Interno Bruto (PIB). O 
professor da Universidade Estadual de Campinas Márcio Pochmann compartilha dessa visão. "Essa confusão no 
transporte de combustíveis, a escassez, a elevação de preços: tudo isso têm impacto negativo no PIB, que já vinha se 
desacelerando consideravelmente. São fatores que podem levá-lo a permanecer nesse estágio de estagnação", 
analisa. 

Efeitos sobre a inflação  

Já o impacto do aumento de preços sobre a inflação, no longo prazo, deverá ser menor do que o esperado devido ao 
baixo dinamismo da economia, diz Pochmann. Como a demanda está reduzida, há uma tendência de os produtores 
não repassarem aos consumidores eventuais perdas. "Isso dependerá obviamente da demanda, especialmente em 
setores competitivos. Estamos abaixo do centro da meta de inflação e isso, possivelmente, reflete o baixo nível de 
demanda, o que não permite que haja repasse para os preços", explica. O professor da PUC, por sua vez, lembra que 
um quadro inflacionário já se desenhava mesmo antes da greve e estima que o indicador poderá subir ainda mais com 
a alta de preços verificadas dos últimos dias. Cunha esperava um índice anual acima de 4% antes da paralisação. 
Segundo ele, um fator determinante será a variação cambial, e se o dólar continuar a subir até setembro, os efeitos 
poderão ser sentidos antes do período eleitoral. "Foi criado um peso grande sobre uma inflação que já iria subir. Tem 
a bandeira vermelha na energia a partir de junho, as perdas das safras de commodities agrícolas na Argentina e nos 
EUA, o aumento da passagem de ônibus no Rio, em discussão na Justiça. Já o câmbio tem impacto direto no minério 
de ferro e o petróleo", explica. 

Impactos em vários setores 

As estimativas iniciais de vários setores da economia apontam para perdas superiores a 10 bilhões de reais em 
decorrência da paralisação, segundo cálculo da Folha de S. Paulo. O setor de proteína animal é o mais afetado até 
agora. A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) avalia os prejuízos em 3 bilhões de reais. Até o domingo, 
64 milhões de aves adultas e filhotes morreram pelos efeitos da greve. As fazendas não têm recebido ração em 
quantidade suficiente para alimentar os animais. Embora o segmento de agropecuária seja o mais vulnerável à atual 
crise, pois deixar de escoar a produção implica perdas de safra e a morte de animais, outros setores também vêm 
sofrendo forte impacto, como o da construção civil. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) afirma que 
40% das atividades do setor foram atingidas, o que representou um comprometimento de 2,4 bilhões em negócios. Já 
a indústria automotiva, que suspendeu suas atividades na última quinta-feira (24), deixou de arrecadar 1,3 bilhão em 
tributos, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). 

A questão fiscal 

De acordo com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, as medidas anunciadas pelo presidente Michel 
Temer – como a redução de 46 centavos no preço do diesel por 60 dias –  terão um custo de 10 bilhões de reais aos 
contribuintes. Nesta segunda-feira (28/05), deverá ser informada a origem desses recursos. O valor corresponde ao 
montante que o governo vai utilizar para ressarcir a Petrobras pelos descontos que serão concedidos e o 
congelamento do preço. "Não é possível criar, para a Petrobras, uma dificuldade operacional e de recursos que retire 
dela o prestígio que recuperou nesses dois anos", declarou Temer. A decisão sinaliza que o governo se mantém 
irredutível quanto à possibilidade de rever a política de preços da empresa, questionada nos últimos dias. Quando 



anunciara uma redução excepcional de 10% no preço do diesel, na última quinta-feira, as ações da companhia na 
bolsa caíram 13%. O professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Bruno Sobral critica esse 
sacrifício fiscal, que, em sua visão, prioriza os acionistas minoritários da Petrobras em detrimento do Estado, 
controlador da maior fatia de ações. "Esse valor paga o déficit orçamentário de 2018 do Estado do Rio e ainda geraria 
efeitos multiplicadores", comenta. "O primeiro locaute é feito pela Petrobras, que não cogita rever sua política de 
preços. Sem isso, os efeitos de longo prazo sobre o PIB podem ser desastrosos. É mais lucrativo para os acionistas 
extrair e explorar petróleo cru no Brasil do que refinar. O custo do refino pela Petrobras é baixo. Fazendo aqui, você 
deixa de depender do preço internacional e gera um impacto positivo forte na economia. As refinarias estão operando, 
hoje, com capacidade de atender a somente 65% da demanda interna", acrescenta. Na mesma linha, a professora 
Maria Malta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vê contrassenso entre a decisão anunciada por 
Temer e a implementação do teto para gastos públicos. "Se o governo limita gastos públicos, mas subsidia essa 
medida para não rever a política de preços da Petrobras, sinaliza que está disposto a gastar menos em saúde e 
educação e prefere financiar empresários ligados ao setor de combustíveis", argumenta. Pochmann, por sua vez, 
lembra que a questão fiscal sempre foi colocada como uma preocupação importante da atual administração federal. "O 
governo Temer assumiu dizendo que seria o portador das medidas necessárias para organizar as finanças públicas, 
as quais estariam totalmente desorganizadas. Dois anos depois, estão em condições muito mais graves do que 
quando ele entrou. A dívida líquida do setor público era de 39% do PIB; hoje, está em 54%", critica. 

http://www.dw.com/pt-br/os-impactos-da-greve-dos-caminhoneiros-na-economia/a-43967170 - 28.05.2018 

 

BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Uepb 2012)  O sistema de transportes territorializados reflete o grau de desenvolvimento econômico e social 
de um país. Analise as proposições tratam dos pontos básicos que estruturaram o perfil dos transportes no Brasil e 
identifique a resposta correta.  
I. Até 1930, não existia uma malha de transportes, mas linhas sem conexão lateral que ligavam diretamente o 
interior aos portos litorâneos em virtude da economia exportadora Com o advento da industrialização, o território 
começa a se integrar, A formação do mercado nacional passou a exigir fluidez no espaço. Várias estradas foram 
construídas e se interconectaram, estruturando-se, dessa forma, o sistema de transportes no país. Fruto de 
governos desenvolvimentistas, o novo modelo teve como centro o rodoviarismo, que foi introduzido sem compor 
um sistema intermodal com o já existente, daí a decadência do sistema ferroviário.  
II. A adoção de um modelo industrial com perfil de destaque reservado às empresas automobilísticas acabou por 
influir no predomínio transporte rodoviário, Atualmente, esse modelo vem recebendo críticas e modificações, 
principalmente com o sucateamento das estradas. É irracional transportar safras do interior do país para os portos 



litorâneos por caminhões que trafegam ao lado de rios navegáveis. 
III. Com a privatização na década de 1990, a rede ferroviária foi totalmente reformulada com o objetivo de 
tornar-se o grande meio de transporte de cargas pesadas nos corredores de exportação. Seus novos donos já 
concretizaram totalmente esse processo no espaço brasileiro. As hidrovias não se prestam para esse tipo de 
serviço, daí o governo não investir nesse meio de transporte.  
IV. O transporte multimodal é a melhor opção para o Brasil, a associação de vários sistemas de transporte e a 
criação de terminais rodovia ferroviários e hidroviários, reduziriam fretes, aumentariam a competitividade dos 
produtos e uma maior integração territorial.  
Estão corretas as proposições:   
a) I e II, apenas     
b) I, II e IV, apenas     
c) I e III, apenas     
d) I e IV, apenas    
e) I, II, III e IV    
2. (G1 - col. naval 2017)  “Hoje não basta produzir. É indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a 
circulação que preside a produção.” 
SANTOS, M. & SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. São Paulo: Editora Record, 2001. 
Em tempos de economia globalizada e alta competitividade internacional, o crescimento econômico brasileiro 
vem esbarrando em dificuldades impostas pela inadequação de seu sistema de transportem ainda 
predominantemente rodoviário. 
A respeito das políticas de transporte de cargas no Brasil, assinale a opção correta.  
a) As dimensões continentais do país, associadas a algumas condições naturais, como um relevo fortemente 
acidentado, impediram a implantação de uma matriz de transportes multimodal.     
b) O transporte ferroviário é pouco utilizado no território brasileiro por se tratar de um sistema caro e complexo, 
incompatível com o nível de desenvolvimento econômico contemporâneo do país.     
c) O transporte de carga por caminhões tem um custo mais elevado do que o realizado por outros meios, como 
trens e navios, visto que o volume de mercadorias transportando por litro de combustível é menor.     
d) O transporte ferroviário tem se apresentado como o principal substituto do sistema rodoviário em função dos 
maciços investimentos estatais na expansão desse modal no fim do século XX.     
e) A opção pelo transporte rodoviário ainda predomina no Brasil devido à queda do preço dos combustíveis no 
país, em especial após a descoberta de grandes reservas de petróleo conhecidas como pré-sal.    
3. (Unicamp 2016)   
Sobre o papel da cabotagem no processo de formação do território brasileiro, é correto afirmar:  
a) A cabotagem viabilizou o comércio marítimo entre os principais portos do território no período colonial. 
Todavia, esse sistema de transporte veio a encerrar suas atividades no final do século XIX, quando o transporte 
ferroviário passou a responder por todas as trocas interprovinciais.    
b) A cabotagem consistiu num primitivo sistema de transportes do início da colonização, articulando os portos 
das principais cidades. Trata-se de um elemento primordial para a formação do território brasileiro, pois permitiu 
sua precoce unificação e completa articulação inter-regional.    
c) A cabotagem teve importante papel no longo processo de formação do território brasileiro, transportando 
pessoas, mercadorias e informações entre os principais portos desde o período colonial. No século XX, perdeu 
importância para o sistema de transporte rodoviário.    
d) A cabotagem foi implantada no Brasil no final do século XIX, fazendo uso de modernos navios a vapor para 
articular o comércio interprovincial. Atualmente, concorre com os sistemas ferroviário e rodoviário para 
transportar cargas, particularmente aquelas conteinerizadas.    

GABARITO: 
Resposta da questão 1: [B] 

A proposição [III] está incorreta, uma vez que o processo de privatização das ferrovias brasileiras teve pouco êxito, visto que os investimentos 
em modernização e ampliação foram pífios. A partir da década de 2000, foram retomados os investimentos estatais no setor ferroviário. No 

conjunto, os investimentos em infraestrutura de transportes são insuficientes no Brasil.   
Resposta da questão 2: [C] 

A alternativa [C] está correta porque o a matriz rodoviária tem maior custo haja vista que seu volume de carga é menor em relação à outras 
matrizes. As alternativas incorretas são: [A], porque as dimensões continentais demandam a pratica de matriz multimodal; [B], porque é 

compatível com o desenvolvimento econômico; [D], porque o transporte hidroviário tem recebido maciços investimentos estatais; [E], porque 
o preço dos combustíveis é alto.   

Resposta da questão 3: [C] 
O transporte de cabotagem ocorre entre os portos na faixa litorânea. Foi bastante importante no decorrer da história do Brasil, porém foi 

negligenciado a partir do século 20 devido à ênfase no transporte rodoviário. A cabotagem é uma modalidade de hidrovia que deve ser 
estimulada, uma vez que apresenta menor custo e maior capacidade de carga no transporte de mercadorias e passageiros entre as regiões 

brasileiras.    



"ÁGUA É DIREITO E NÃO MERCADORIA" 

Em entrevista à DW, Gilberto Cervinski, que é coordenador do Fórum Alternativo Mundial da Água e dirigente do 
Movimento dos Atingidos por Barragens, afirma que o principal ponto em debate é o controle sobre o recurso. Está 
acontecendo em Brasília a 8ª edição do Fórum Mundial da Água (FMA). O evento, que vai até esta quinta-feira (23/3), 
reúne governantes, empresários, pesquisadores e sociedade civil. Realizado a cada três anos, o FMA é uma iniciativa 
do Conselho Mundial da Água, uma organização com sede na França e que envolve mais de 300 entidades de mais 
de 50 países. Fundado em 1996, o conselho procura influenciar os tomadores de decisão de alto nível quanto a 
políticas públicas referentes à água. E em oposição a ele, mais de 30 entidades da sociedade civil realizam, também 
em Brasília, o Fórum Alternativo Mundial da Água (Fama). Elas defendem que água não pode ser fonte de lucro.  Em 
entrevista à DW, Gilberto Cervinski, que é engenheiro agrônomo, coordenador do Fórum Alternativo Mundial da Água 
e dirigente do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), explica as diferenças de posicionamento entre os dois 
eventos. 

DW: Qual o tema central defendido pelo Fórum Alternativo Mundial da Água? 

Gilberto Cervinski: O debate central é o que está em disputa no mundo, o controle da água, que se materializa na 
proposta de transformar a água numa grande mercadoria internacional. Isso a partir das privatizações e da 
organização da água de acordo com lógica do sistema financeiro internacional. A disputa é o estabelecimento da 
propriedade privada sobre a água. Defendemos que a água é um direito, não uma mercadoria. 

O FAMA surgiu em oposição ao Fórum Mundial da Água. Qual a crítica em relação ao FMA? 

O FMA é um instrumento dos organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional (FMI), ele foi criado em 1996 com esse caráter. Ele é dominado pelas transnacionais e pelo capital 
financeiro internacional e apoiado por governos privatistas. Nós o chamamos de fórum das transnacionais. O objetivo 
deles já está definido desde 1992, com a Declaração de Dublin sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, que é de 
privatizar a água, transformá-la numa mercadoria para gerar lucro e especulação financeira com tarifas elevadas. 
Evidentemente, eles não revelam isso de forma clara. Usam um viés ambientalista e de escassez, tentando 
contabilizar o problema da água como se fosse culpa do povo e da natureza. É uma estratégia para manipular a 
opinião pública. 

Quando se fala em mudanças climáticas, um dos pontos centrais é o acesso à água. Tais mudanças são o motivo das 
crises hídricas ou há outros fatores? 

Nós temos uma avaliação crítica quanto à expressão crise hídrica, o problema não é a seca, é a cerca. O exemplo 
concreto é que, no FMA, eles falam em compartilhar a água, mas estão proibindo a água. A crise que chamam de 
hídrica tem relação com a escassez de água, mas ela tem vários vieses. Quem são os maiores desmatadores no 
mundo? Não é o povo, são as grandes empresas e o agronegócio, as grandes corporações. Um exemplo recente é 
Correntina, na Bahia, em que os rios secaram devido à irrigação. Junto a projetos de irrigação de grandes grupos 
econômicos na Bahia surge também uma demanda por projetos de desmatamento e de envenenamento e que 
causam problemas ambientais, como a redução da absorção e armazenamento de água. Outro exemplo é a Samarco, 
que causou um grande desastre e poluiu um rio inteiro. E quem é o dono dela? A Vale e a BHP Billiton, gigantes da 
mineração, que, por sua vez, têm bancos internacionais como detentores. Exatamente as corporações e grandes 
banqueiros internacionais que querem privatizar a água são causadores do problema ambiental e da escassez. Não 
somos a favor de que se culpabilize o povo pela crise hídrica, 67% da água consumida no Brasil vai para 
megaprojetos de irrigação, outra grande parte para mineração. Focar o debate em dizer que o povo deixa a torneira 
aberta é desviar a atenção. 

 



O Fama é contra privatização da água. Isso se refere à água como bem ou também à concessão de serviços de 
tratamento de água e esgoto? 

No fundo o que se disputa é o lucro. Para isso é preciso estabelecer o controle sob determinado produto, para 
transformá-lo em uma grande commodity. A propriedade sobre a água se realiza de várias formas. Você pode 
privatizar a empresa inteira e ela deixa de ser estatal. Você pode fazer uma concessão por um período de 30 anos. 
Mas o que significa isso? No Chile, as concessões são perpétuas, qual a diferença do ponto de vista da legalidade? 
Ela vai no mesmo sentido, de que, enquanto a empresa tem a concessão, ela é a dona. E mesmo o Estado podendo 
retirar essa concessão, isso não acontece, pois suas instituições estão capturadas por essas corporações. As 
concessões são uma forma de privatização, as empresas ganham direito de explorar a água economicamente. 

Como acontece essa transformação? 

No Brasil já há legislações que estão caminhando para isso desde a Política Nacional de Recursos Hídricos criada em 
1997 por Fernando Henrique Cardoso, que diz que a água tem valor econômico, um desdobramento da declaração de 
Dublin e que segue a lógica de transformar a água em mercadoria. Já em 2017, a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), em conjunto com organizações brasileiras, como a Agência Nacional das Águas 
(ANA), publicou um documento com título Cobranças pelo uso de recursos hídricos no Brasil. Esse documento segue 
várias lógicas, uma delas é a privatização de todas empresas de saneamento – hoje mais de 90% são estaduais ou 
estatais – e isso principalmente em regiões mais lucrativas, as que têm mais prejuízo querem deixar para o Estado. O 
segundo viés é a entrega dos aquíferos com as outorgas, e a terceira estratégia é a privatização dos rios. Isso tudo 
está em disputa neste momento no Brasil. 

E o que o Fama defende? 

Defendemos que a água não é uma mercadoria, o povo tem que ser o dono. Ela deve ser fornecida pelo custo real de 
produção. Hoje há empresas estatais que dão aparência de que o estado controla a água, como a Sabesp, que é 50% 
privatizada, com ações na bolsa de Nova York e que dá prioridade aos acionistas e investidores. Defendemos 
empresas 100% públicas e com controle social, aí não haveria corrupção. Devemos abandonar essa lógica de gestão 
para o mercado, em que o lucro é todo transferido aos acionistas e não sobra para investir. Muitas estatais também 
têm essa lógica, repassando o lucro ao governo para pagamento da dívida pública, e assim o dinheiro também cai no 
sistema financeiro. É preciso reinvestir em infraestrutura, em reservatórios, na qualidade da água, caso contrário o que 
se vê é sucateamento e grande perda de água. Na nossa avaliação, a tarifa seria muito mais barata se não tivesse 
todo esse esquema. É preciso criar empresas públicas livres. 

A água subterrânea requer menos tratamento, pois geralmente não está poluída. Qual a situação brasileira? 

O Brasil tem cerca de 30% das águas subterrâneas do mundo, Alter do Chão e Guarani são os dois maiores aquíferos 
do mundo. Como essas corporações, como Nestlé, Coca-Cola, Ambev, Pepsico, já praticamente destruíram fontes em 
outras partes do mundo, seja por contaminação, seja por desmatamento, a indústria de água engarrafada e de 
bebidas tem grande interesse nesses aquíferos. Defendemos que eles não podem ser privatizados ou concedidos 
para essas empresas explorarem. A Coca-Cola está fazendo propaganda de que forneceria para os vizinhos de sua 
fábrica água de graça, enquanto, na verdade, há relatos sobre locais onde ela tirou tanta água que o povo ficou sem. A 
gestão dos aquíferos tem que ser de absoluto controle soberano do país e com controle social. 

http://www.dw.com/pt-br/%C3%A1gua-%C3%A9-direito-e-n%C3%A3o-mercadoria/a-43066173 - 21.03.2018 



 

BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Fgv 2015)  A recuperação e a conservação de apenas 3%  das áreas dos quatro principais mananciais que 
abastecem a Grande São Paulo reduziriam pela metade o assoreamento dos córregos e rios que alimentam as 
represas, garantindo mais água e melhor qualidade em tempos de escassez hídrica. 
http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,reflorestar-area-ampliaria-reserva-de-agua-em-sp,156046 

Considerando a reportagem e seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar:  
a) Os investimentos em infraestrutura verde, tais como a recuperação e a conservação de mananciais, resultam 
em aumento na capacidade de armazenamento de água e em redução dos custos com tratamento e 
dragagem.    
b) A recuperação e a conservação das áreas dos mananciais é uma alternativa ao racionamento de água, já 
que representa uma solução de curto prazo para ampliar a oferta hídrica na Grande São Paulo.    
c) Os projetos de recuperação e conservação de cobertura vegetal são, em média, muito mais onerosos que a 
simples transposição de bacias hidrográficas, fato que explica a rejeição do poder público a esses projetos.    
d) As regiões paulistas de mananciais já estão protegidas pela Lei de Mananciais, que limita efetivamente o 
desmatamento; assim, o ganho com a recuperação e a conservação seria apenas marginal.    
e) Mesmo se ocorressem a recuperação e a conservação das bacias, a situação de abastecimento de água 
continuaria dramática na Grande São Paulo, pois a população continua crescendo exponencialmente e não há 
solução técnica capaz de garantir o abastecimento para tanta gente.    
   



2. (Cefet MG 2013)   

 
A ilustração apresenta o quantitativo médio de água utilizado como insumo para obtenção de vários produtos. 
Relacionando o conceito de “água virtual” com a atual Divisão Internacional do Trabalho, é INCORRETO afirmar 
que há um(a)  
a) apropriação indireta dos recursos hídricos pelos países centrais à medida que se demanda dos países 
periféricos a exportação de bens estratégicos.    
b) transferência de setores produtivos dispendiosos de água como forma de aliviar o estresse hídrico de áreas de 
alta densidade informacional.    
c) ascensão do valor das commodities nas principais bolsas de valores devido à relação entre gasto hídrico e 
preço de custo.    
d) ameaça social na configuração econômica contemporânea, caso ocorra a desvinculação da água 
enquanto direito humano.    
e) ampliação da escassez hídrica na subperiferia mundial pela necessidade de revenda de produtos do setor 
primário.    
3. (Acafe 2012)  O Brasil, país privilegiado com relação à disponibilidade de água, tem esse elemento natural 
distribuído de forma irregular e sofre, apesar da abundância, com a escassez de água potável em alguns 
lugares. Sabedora da sua importância, a sociedade, de maneira geral, pouco faz no sentido de evitar os 
desperdícios e a poluição. 
Sobre a água é correto afirmar, exceto:  
a) Os rios, lagos e reservatórios de onde a humanidade retira o que consome, correspondem a 98% do 
percentual de cerca de 2,5% de água doce do mundo, sendo que daquele percentual a maior porção de 
utilização é destinada ao consumo humano; daí a necessidade de preservação dos recursos hídricos.    
b) No âmbito do MERCOSUL misturam-se duas fontes aparentemente inesgotáveis de água: os rios Paraná, 
Paraguai e Uruguai, que constituem a bacia do Prata, e o Aquífero Guarani, uma das grandes reservas de água 
subterrânea do mundo.    
c) A poluição hídrica é um fator preocupante e ela ocorre por esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos 
hospitalares, agrotóxicos, dentre outros elementos que alteram as propriedades físico-químicas da água.    
d) A bacia hidrográfica do Amazonas corta a floresta Amazônica, patrimônio ecológico e econômico da 
humanidade; está localizada numa região onde os recursos genéticos, minerais, madeireiros, energéticos e 
aquíferos geram disputas entre razões ecológicas e razões do capital.    

GABARITO: 
Resposta da questão 1: [A] 

Uma das causas da crise hídrica nas regiões metropolitanas paulistas é a degradação dos mananciais (nascentes e rios que abastecem 
reservatórios de água). A degradação ocorreu devido ao desmatamento de matas ciliares, erosão, assoreamento dos rios e dos 

reservatórios por sedimentos e lixo, poluição por esgotos domésticos e poluição por resíduos industriais.   
Resposta da questão 2: [C] 

A elevação dos preços das commodities nos anos 2000 está fortemente vinculada ao aumento da demanda no mercado internacional, 
principalmente em decorrência do aumento do consumo nos países emergentes como a China.   

Resposta da questão 3: [A] 
O maior porcentual de água doce do mundo é subterrâneo ou está retido nas geleiras da Antártida, do Ártico e dos dobramentos modernos. 

O porcentual de água doce em rios, lagos e reservatórios é pequeno. A atividade humana que mais consome água é a agricultura em 
decorrência da necessidade de irrigação em diversos cultivos. O consumo humano direto e a indústria consomem menos que a atividade 

agrícola.   
 



 
 

RELIGIÕES AFRICANAS SÃO PRINCIPAL ALVO DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL 
Preconceito contra confissões como o Candomblé e a Umbanda se manifesta em depredamentos de casas, 
espancamentos de pessoas e até assassinatos. Especialista vê ainda lógica de mercado na briga entre as religiões. O 
número de denúncias referentes à intolerância religiosa no Brasil, feitas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, aumentou de 15 em 2011 para 109 em 2012. Os principais alvos de 
discriminação são as religiões de origem africana, como candomblé e umbanda. Entre os casos está a invasão de 
terreiros em Olinda, em que "evangélicos com faixas e gritando palavras de ordem realizaram protesto em frente a um 
terreiro de religião de matriz africana e afro-brasileira", como descreve um denunciante. Outro caso foi o uso, por uma 
igreja, de imagens de mães-de-santo, "chamando de feitiçaria e difundindo o ódio pelas redes sociais", afirma outra 
pessoa. "O Brasil tem um histórico de negação das tradições não cristãs. Essa negação não é exatamente da religião, 
mas do valor de todas as tradições de matriz africana. Na verdade, para nós, é racismo", afirma Silvany Euclenio, 
secretária de Políticas das Comunidades Tradicionais da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir). Embora existam também atritos entre algumas religiões cristãs, eles acabam não sendo tão violentos porque 
essas religiões têm uma origem comum e compartilham os mesmos valores. No caso das religiões de matriz africana, 
a intolerância recebe uma outra dimensão e resulta em violência, como no depredamento de casas, espancamento de 
pessoas e até mesmo assassinatos. "Recebemos denúncias de norte a sul do país, e de forma crescente", diz 
Euclenio. 

Mercado religioso 

O professor de ciências da religião Frank Usarski, da PUC-SP, afirma que a tensão mais visível é entre algumas 
igrejas pentecostais e as religiões afrobrasileiras, apesar de existirem também atritos entre religiões que tenham a 
mesma raiz. "Isso tem muito a ver com a lógica do mercado religioso. Hoje em dia não é mais uma convivência 
idealista, mas uma luta de segmentos, da necessidade de conquistar uma certa parcela da população. Dessa forma, o 
outro é estigmatizado, desvalorizado e inferiorizado", acrescenta, dizendo que a briga entre as religiões se orienta por 
uma lógica capitalista. Ele cita, como exemplo, a briga entre vertentes da religião budista no Brasil, em que houve 
briga jurídica para impedir a entrada de líderes religiosos no país. Além disso, um grupo reivindica um templo para si e 
o outro não quer devolvê-lo. "Não são só brigas simbólicas, mas também jurídicas." Para o professor aposentado de 
ética e teologia Ubirajara Calmon, da Universidade de Brasília (UnB), existe intolerância religiosa no Brasil, mas nada 
comparável ao que acontece em outros lugares do mundo, como na Europa. "Acredito que há poucas manifestações. 
O Brasil nunca chegou a uma situação como, por exemplo, a luta entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte", 
frisa. O governo federal lançou no final de janeiro o Comitê de Combate à Intolerância Religiosa, que terá 20 membros 
oriundos do governo e da sociedade civil, sendo que o edital para a escolha dos integrantes será lançado em fevereiro 
ou março. O comitê vai ter o objetivo de promover o direito ao livre exercício das práticas religiosas e elaborar políticas 
de afirmação da liberdade religiosa, do respeito à diversidade de culto e da opção de não ter religião. 

Internet 

O mundo virtual reflete a situação do mundo real. De 2006 a 2012, a organização não-governamental SaferNet Brasil, 
através da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos (CNDCC), recebeu 247.554 denúncias anônimas de 
páginas e perfis em redes sociais que continham teor de intolerância religiosa. Muitas vezes uma página ou perfil é 
denunciado dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Dessa forma, nesse período, 15.672 páginas foram 
reportadas por conter teor de intolerância religiosa. A tendência é de queda: de 2.430 páginas em 2006 para 1.453 em 
2012. Essa tendência não implica que o número de casos reportados de intolerância religiosa tenha diminuído. "Uma 
das razões é a classificação feita pelo usuário. Mesmo páginas reportadas por possuir conteúdo antissemita ou 
homofóbico têm, também, conteúdo referente à intolerância religiosa", explica Thiago Tavares, coordenador da 
CNDCC. O maior problema é a impunidade. "Quanto maior a dificuldade de punir esses crimes, maior é a tendência de 
uma parcela da comunidade de internautas de querer utilizar a rede para essa finalidade. A impunidade é o 
combustível da criminalidade", declarou Tavares, afirmando ainda que percebe um crescimento, desde 2010, das 
manifestações de intolerância e também da radicalização do discurso de ódio na internet brasileira. Não só anônimos 
postam comentários que envolvem intolerância religiosa ou até mesmo o ódio em sites e perfis nas redes sociais. 



"Vemos casos de autoridades religiosas também. Há uma certa permissividade, uma dificuldade de monitorar e 
efetivamente punir", diz Euclenio, da Seppir. 

Tecnologia esbarra na falta de infraestrutura 

Depois que a denúncia é recebida pela CNDCC, um sistema é acionado para coletar informações disponíveis na rede, 
como texto, fotos e demais informações do provedor onde a página está hospedada. Essas informações são 
compiladas em um banco de dados ao qual apenas a Polícia Federal e o Ministério Público (MP) têm acesso. Assim, o 
MP pode iniciar uma investigação para descobrir quem foi o autor do crime. O poder judiciário notifica o provedor que 
hospeda a página para fornecer dados e indícios que possam ajudar os investigadores a identificar o usuário. "Mas 
isso nem sempre é possível. Aí o caso fica impune", diz Tavares. Ele explica que muitas pessoas usam a retórica de 
que os crimes da internet não são punidos por causa da falta de uma lei específica. Mas na verdade, serve para 
mascarar o principal problema: a falta de estrutura. "De todos os 27 estados brasileiros, há somente oito delegacias 
especializadas. E elas funcionam de forma precária", frisa. A Polícia Federal tem duas divisões que cuidam de crimes 
cibernéticos. Uma é a contra crimes financeiros, que tem boa estrutura e é bem aparelhada, sendo responsável por 
mais de 1.200 prisões nos últimos oito anos. Já a divisão relacionada com os direitos humanos tem estrutura muito 
deficiente. "É clara a prioridade do Estado brasileiro de investigar crimes contra o patrimônio e não os relacionados 
aos direitos humanos", conclui Tavares. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/religioes-africanas-sao-principal-alvo-da-intolerancia-religiosa-no-brasil - 08/02/2013 

BORA TREINAR? OLHA AS QUESTÕES... 

1. (Ufpr 2018) Considere o texto e o gráfico abaixo.  
A cada três dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à pasta pelo Disque 100 – 
canal de denúncias para violações dos direitos humanos, que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. 
[...] Em 2013, 45 episódios relatados de intolerância religiosa envolveram violência física (20% dos casos do ano). 
Até julho de 2014, outros 18 haviam sido registrados (12%). Fiéis de religiões de matriz africana (candomblé e 
umbanda) são os alvos mais comuns dos relatos de intolerância recebidos pelo serviço – um terço dos episódios 
em que há esse tipo de detalhamento. 
(Folha de S. Paulo, 27/06/2015. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/06/1648607-a-cada-3-dias-governo-recebe-uma-denuncia-de-intolerancia-religiosa.shtml>. Acesso em 04 de agosto de 2017.) 

 
Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa correta.  
a) Os casos de intolerância religiosa registrados pelo Disque 100 influenciaram a perda de adeptos das religiões 
que são o principal alvo dos relatos de intolerância, entre os anos 2000 e 2010.    
b) Mesmo com uma diversidade religiosa, as religiões com mais adeptos no Brasil são as politeístas.    
c) As principais vítimas de intolerância religiosa no Brasil pertencem aos grupos religiosos com menor número de 
adeptos.    



d) As religiões de matriz africana foram as únicas que não tiveram aumento no número de adeptos no período 
de 2000 a 2010.    
e) A diminuição do número de adeptos da religião católica apostólica romana entre 2000 e 2010 demonstra que 
o Brasil vem se tornando um país mais aberto à diversidade religiosa.    
2. (Uerj 2003)  O dia 11 de setembro de 2001 não será esquecido. Nessa data, o mundo se deu conta da sua 
fragilidade e de que alguma coisa havia mudado com relação ao século XX, no que diz respeito às relações 
internacionais. Trata-se de um acontecimento que expressa as modificações que integram o processo iniciado 
com o fim dos regimes socialistas do Leste Europeu na passagem da década de 1980 para a de 1990. 
Esse processo pode ser considerado como a transição entre as duas seguintes situações:  
a) polarização entre dois blocos econômicos, políticos e militares - avanço da globalização sob a liderança dos 
EUA    
b) intolerância religiosa entre países de origens culturais diferentes - crescimento das religiões ocidentais em 
detrimento da cultura oriental    
c) coexistência entre diversos continentes de poderio econômico equivalente - acirramento da rivalidade 
ideológica entre capitalismo e comunismo    
d) integração entre um mundo exportador de alimentos e um outro produtor de manufaturados - isolamento 
crescente entre os grandes produtores internacionais    
3. (Feevale 2016)  Observe o quadro a seguir, que apresenta dados dos Censos do IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) a respeito da distribuição das religiões no Brasil. 

ANO CATÓLICOS (%) EVANGÉLICOS (%) 
OUTRAS 
RELIGIÕES (%) 

SEM 
RELIGIÃO (%) 

1940 95,2  2,6  1,9  0,2  
1950 93,7  3,4  2,4  0,3  
1960 93,1 4,3  2,4  −  
1970 91,8  5,2  2,3  0,8  
1980 89,0  6,6  2,5  1,6  
1991 83,3  9,0  2,9  4,7  
2000 73,9  15,6  3,5  7,4  
2010 64,6  22,2  5  8  

Assinale a alternativa incorreta sobre o tema.  
a) Apesar de o percentual de católicos diminuir a cada década, o Brasil ainda é o maior país católico do 
mundo, com 123 milhões de fiéis.    
b) Os evangélicos vêm crescendo em ritmo acelerado, tanto em números quanto na participação na vida 
política do país.    
c) Entre as outras religiões, destacam-se a espírita e as derivadas de cultos afrodescendentes, como a umbanda 
e o candomblé.    
d) Entre os evangélicos, as correntes pentecostais cresceram sobretudo nas áreas periféricas das grandes 
cidades nas últimas décadas.    
e) O crescimento das religiões não católicas ocorreu com força a partir da década de 1960, mediante a 
instalação da ditadura civil-militar, que valorizava a pluralidade religiosa.    

GABARITO: 
Resposta da questão 1: [C] 

Nas últimas décadas, observa-se no Brasil um aumento no porcentual de protestantes, principalmente pertencentes a igrejas evangélicas 
neopentecostais. Em paralelo, verifica-se uma queda no porcentual de católicos. Observa-se um crescimento nos casos de intolerância 

religiosa promovidas por fundamentalistas (extremistas), principalmente evangélicos. O alvo principal são as religiões afro-brasileiras 
(umbanda e candomblé), todavia, também ocorrem casos de vandalismo em igrejas católicas.   

Resposta da questão 2: [A]   
Resposta da questão 3: [E] 

O forte crescimento das religiões não católicas, principalmente dos evangélicos neopentecostais, ocorreu a partir da década de 1980 em 
face do declínio do catolicismo. A expansão dá-se principalmente entre as classes mais pobres, menos escolarizadas e de regiões periféricas 

dos centros urbanos. As carências sociais devido à atuação precária do Estado é uma das causas do crescimento. Muitas igrejas apresentam 
gestão praticamente empresarial e aumentam sua influência nas esferas financeira, midiática e política. A igreja católica apresenta 

dificuldades, uma vez que apresenta estrutura estática e pouco dinâmica. Também se observa um pequeno crescimento de outras religiões 
e dos sem religião. 


