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CES Numa iniciativa do Centro
de Estudos Sociais (CES), de-
correu esta semana no auditó-
rio da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra
(FEUC) o colóquio internacio-
nal “Território, Interculturali-
dade e Bem-Viver: as lutas dos
povos indígenas do Brasil”.

O encontro foi o resultado da
investigação “ALICE – Espe-
lhos Estranhos, Lições Impre-
vistas” em parceria com a Arti-
culação dos Povos Indígenas
do Brasil (APIB), e contou com
a presença de representantes
dos povos Guajajara, Macuxi,
Munduruku, Terena, Taure-
pang, Tukano e Yanomami.

O sociólogo Boaventura de

Sousa Santos, director do CES,
abriu a sessão dizendo que
«esta iniciativa tem significado
para estes povos, mas também,
para nós», salientando a impor-
tância da «urgência da resolu-
ção dos problemas» que en-
frentam. 

Luciane Santos, investiga-
dora do CES, disse acreditar
que «este evento é o ponto de
partida para a solidariedade in-
ternacional para os povos in-
dígenas».

No colóquio, que trouxe a
Coimbra participantes também
de França, Inglaterra, Espanha
e Brasil, Sonia Bone Guajajara,
do povo Guajajara, fez questão
de iniciar o seu testemunho

com cânticos característicos da
comunidade. Afirmou que «por
estes povos se recusarem a in-
serir nesta sociedade, são rejei-
tados e até assassinados», re-
lembrando que há muitas pes-
soas que não entendem que
«não somos índios, mas sim
povos indígenas».

Do povo Macuxi, o represen-
tante foi Jacir José de Souza,
que realçou a tristeza que sente
«por terem sido expulsos das
cidades, aquando o seu apare-
cimento» e por a actual presi-
dente do Brasil não dar atenção
a estes povos que, garante Jacir,
«não vieram a Coimbra em pas-
seio mas sim, contar histórias
de sofrimento e tristeza». T.P.

Colóquio trouxe a Coimbra 
povos indígenas brasileiros

O sociólogo Boaventura Sousa Santos entre Luíz Amado (povo Terena) e Jacir Souza (povo Macuxi)


