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SELEÇÃO DE FONTES HISTÓRICAS PARA LEITURA NA OFICINA: 

HISTÓRIAS DO SANTUÁRIO DOS PAJÉS EM BRASÍLIA 

 

 

 

1. Veja o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 sobre os 

direitos dos índios: 

 

 

 CAPÍTULO VIII 

DOS ÍNDIOS 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

(...) 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes. 

(...) 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" 

do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, 

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 

(...) 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar 

em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os 

atos do processo. 
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2. Em 2011, três antropólogos tiveram a função de escrever um relatório técnico 

para a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) informando a situação do Santuário 

dos Pajés. Veja o que diz um trecho deste documento: 

 

(...) A história mais recente da presença indígena em parte da área da antiga Fazenda 

Bananal, atualmente mais conhecida para a exterioridade como Santuário dos Pajés, situada 

na Asa Norte de Brasília, na microbacia hidrográfica do córrego Bananal, recua ao período do 

governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1960), quando se deu a construção e a 

inauguração da atual Capital Federal do Brasil. (...) Em fins da década de 1950, ali chegaram 

alguns indígenas da etnia Fulni-Ô, falantes da língua Yatê, filiada ao tronco linguístico 

Macro-Jê, oriundos do município de Águas Belas, seu território de origem, no estado de 

Pernambuco, região Nordeste do Brasil. Juntamente com milhares de nordestinos que para lá 

se deslocaram, conhecidos como candangos, eles buscaram se estabelecer em uma região 

bastante promissora e atraente para a época, especialmente para indígenas vítimas de esbulho 

no Nordeste e à procura de trabalho assalariado, proteção por parte do Estado e melhores 

condições de vida. (...) A compreensão desta realidade concreta remete a uma história 

marcada por experiências traumáticas relacionadas, em um primeiro momento, à violação dos 

direitos elementares dos Fulni-Ô em Águas Belas. Trata-se de uma situação que advém, 

sobretudo, da ausência da atuação moralizadora e eficaz do Estado Brasileiro naquela região 

do país, especialmente no que se refere à garantia dos direitos territoriais de povos 

originários.(...)

 
Mapa: Delimitação do reserva indígena – Santuário dos Pajés 

Imagem de satélite com a delimitação de 50,91 hectares da área do Santuário dos Pajés no Setor Noroeste de 

Brasília, na qual a FUNAI colocou marcos oficiais.  Fonte: Laudo Antropológico referente à diligência técnica 

realizada em parte da área da antiga fazenda Bananal, também conhecida como Santuário dos Pajés. Realizado 

por Lilian Barretos, Jorge Oliveira e Levi Pereira em agosto de 2011. 



Projeto “América Indígena: Cultura História & Ensino” 

www.americaindigena.com.br 

Universidade de Brasília 

Prof.a Dra. Susane Rodrigues de Oliveira 

 

3 
 

 

3. Veja algumas das conclusões a que chegaram os três antropólogos que tiveram a 

função de escrever em 2011 um relatório técnico para a FUNAI (Fundação 

Nacional do Índio) informando a situação do Santuário dos Pajés.  

 

“Primeiro, que o Santuário dos Pajés é, de fato, terra de ocupação tradicional indígena, conforme 

determina o Art. 231 da Carta Constitucional de 1988. Logo, a reivindicação apresentada pela 

comunidade é pertinente do ponto de vista dos direitos dos povos originários no Brasil. [...] Segundo, 

que o Projeto Imobiliário Setor Noroeste, sob a responsabilidade da Terracap, incide sob terra indígena 

não regularizada pelo Estado Brasileiro, cujo início da ocupação tradicional é anterior à promulgação 

da Lei Maior. Terceiro, que as reivindicações indígenas sobre a área têm a ver com uma demanda 

coletiva e não com uma demanda individual. Quarto, que o Santuário dos Pajés é imprescindível, tanto 

física quanto simbolicamente, para a permanência do grupo na área, sobremaneira para os Fulni-ô e 

Tuxá que ali se estabeleceram há mais tempo que os ocupantes indígenas que ali chegaram a partir da 

década de 1990.” 
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4. Frederico Flávio Magalhães, um funcionário da FUNAI (Fundação Nacional do 

Índio), que conheceu a família de Santxiê que vive no Santuário dos Pajés, desde a 

primeira metade da década de 1980, falou sobre a história dos Fulni-ô em Brasília. 

Vejamos o que ele diz: 

 

“Informaram que os mais velhos chegaram em 1957 para trabalhar na construção da 

nova capital e que ocuparam aquela área para suas rezas porque nos canteiros de obras, longe 

dos elementos naturais não era possível estabelecer o contato com seus ancestrais, manifestar 

suas crenças e praticar seus usos tradicionais da terra, como forma de satisfazer sua identidade 

espiritual. (...) Na mata do cerrado passaram a preparar espiritualmente os Fulni-Ô daqui, para 

o retorno ao Ouricuri todos os anos, mantendo assim a unidade e a integridade cultural do 

grupo, possibilitando o uso cotidiano do Yatê (nossa fala) e do yatsalé (nossa língua) nos 

cultos religiosos como forma de resistência da referida etnia. Demonstraram como é 

importante a realização das rezas na mata onde a natureza íntegra proporciona os elementos 

naturais e sobrenaturais que compõem o mundo mágico-religioso de sua identidade com os 

antepassados na dimensão do espiritual, do sagrado. Fato que não é possível nas ruas, 

estradas, construções ou em locais onde a natureza não é respeitada. Contaram como os 

casamentos, os nascimentos de filhos e netos e a morte de alguns líderes espirituais que aí 

viveram aprofundaram mais ainda as relações espirituais com a ancestralidade do território. 

Mencionaram que o enterro de seus pertences ocorreram nesta terra em pontos de referencia 

relacionados ao clã a que cada um pertence. Expressaram a crença de que tais ocorrências 

confirmam o caráter Sagrado do território. (...)” 

 
Fonte: Laudo Antropológico referente à diligência técnica realizada em parte da área da antiga fazenda 

Bananal, também conhecida como Santuário dos Pajés. Realizado por Lilian Barretos, Jorge Oliveira e Levi 

Pereira em agosto de 2011.  

VEJA TAMBÉM ALGUMAS FOTOS QUE ATESTAM 

ENCONTROS RELIGIOSOS NO SANTUÁRIO DOS PAJÉS 

 

Fotos do I Encontro Inter-Religioso do Santuário dos 

Pajés. Fonte: http://santuariodospajes.blogspot.com.br/ (acessado em 28/01/2013). 

http://santuariodospajes.blogspot.com.br/
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5. Leia o depoimento do indígena Awamirim Tupinambá que vive no Santuário dos 

Pajés: 

 

 

Em entrevista à jornalista Adriana Kortlandt, Awamirim destaca a relevância histórica 

da luta do Santuário dos Pajés e suas implicações para a população do Distrito 

Federal: “A presença indígena no DF, principalmente no Setor Noroeste, não é apenas 

um imperativo ecológico, ambiental, de cidadania, de reconhecimento da diversidade 

cultural do Brasil. Antes de tudo, é uma justiça histórica. [...] Brasília tem a 

oportunidade de revolucionar sua continuísta história de colonial de segregação 

social, econômica e espacial. As cidades satélites são a repetição colonial dessa 

tendência e agora o respeito e reconhecimento do Santuário dos Pajés são uma 

mudança de consciência e de inflexão de um padrão recorrente de segregação social, 

racismo e destruição ambiental. O Santuário tem a missão de conscientizar pelo 

respeito à presença indígena na região, difundindo os valores da tolerância, do 

pluralismo e da convivência pacífica. Ganham todos: nós, a cidade, a civilidade e as 

futuras gerações.  

 

Fonte: KORTLANDT, Adriana. Os índios do Noroeste. Revista Meio Ambiente, abr. 

2011. 
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6. A antropóloga Thais Nogueira Brayner, da Universidade de Brasília (UnB), 

apresentou recentemente um estudo muito importante sobre o Santuário dos 

Pajés. Leia o que ela escreveu sobre a situação atual dos indígenas que vivem 

neste Santuário: 

 

(...) Em 2012, houve ações que pararam as obras [do Setor Noroeste], depois retomadas, e 

mesmo quando eram impedidos de construir, isso não impediu as empreiteiras de avançar 

em direção à terra que ainda está sob estudo. Em agosto de 2012, houve um novo incêndio 

no Santuário, na casa de Olavo Wapixana e Aldenora, novamente com suspeitas de ser 

criminoso, o que ainda não foi comprovado. A tensão no local é constante, as crianças 

andavam livremente pela área, contudo, depois que alguns trabalhadores da construção do 

bairro seguiram as crianças, elas acabaram limitando seu trânsito sem adultos. Os 

apoiadores sempre se fazem presentes na área, seja no suporte em suas tarefas cotidianas, 

reuniões, festividades, seja também na resistência e no confronto direto com polícia ou 

mesmo com empregados das empresas construtoras. (...) Dessa forma, mesmo com a 

demora da Funai em tomar alguma posição sobre a presença dos indígenas na região, a 

batalha na justiça travada entre empresas, Terracap e índios, ainda permanecem. Os índios 

ainda estão no local, e o bairro continua sendo construído. Esse processo continua 

ocorrendo apesar do que foi veiculado pela mídia, uma clara tentativa de convencer 

leitores e opinião pública sobre as “intenções” dos índios, sobre suas identidades e a 

legitimidade em geral da demanda, tentando com isso construir uma imagem negativa dos 

grupos indígenas perante a população local. (...) 
 
Fonte: Dissertação de mestrado de Thais Nogueira Brayner. Defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da UnB, em 2013 na UnB. (p. 79-80). 
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7. Veja a matéria publicada no site do Conselho Indigenista Missionário em 

04/11/2011 

 

CONSTRUTORAS VOLTAM A ATACAR SANTUÁRIO; 14 FORAM PRESOS 

Amparadas por forte aparato da PM, que utilizou helicóptero e Tropa de Choque, as empresas 

devastaram novas áreas 

Renato Santana (Brasília,04/11/2011) 

 

Dia 03/11 foi marcado por ação truculenta da PM para garantir a continuidade das obras o Santuário dos Pajés. 

Foto: Renato Santana/Cimi 

As construtoras Brasal, João Fortes e Emplavi retomaram na manhã desta quinta-feira (3) as 

obras de um condomínio de luxo na Terra Indígena Bananal – Santuários dos Pajés, Setor 

Noroeste, Brasília (DF). Amparadas por forte aparato da Polícia Militar, que utilizou inclusive 

um helicóptero e Tropa de Choque, as empresas devastaram novas áreas e 14 pessoas 

acabaram presas. 

Conforme mapeamento do laudo antropológico, feito pela Fundação Nacional do Índio 

(Funai) por força de decisão Judicial, mais provas da ocupação tradicional estão em risco – ou 

já foram destruídas. Nada disso, além das terras estarem sob ação judicial e, portanto, ainda 

em disputa, impediu que o fato consumado da especulação imobiliária fosse mais uma vez 

tatuado nas terras sagradas. 

Com base numa decisão do Tribunal Regional Federal, proferida pela desembargadora federal 

Serene Maria de Almeida – que permitiu os trabalhos apenas no lote reivindicado pela 

Emplavi – as empresas, de forma orquestrada, ligaram suas máquinas e seguiram com as 

obras em todos os lotes invadidos há um mês – ampliando para outras áreas de cerrado. 

Indígenas e apoiadores resistiram. Sentados entre os lotes reivindicados pela Brasal e João 

Fortes – ou seja, fora da área de decisão da desembargadora Selene – o grupo impedia a 

passagem dos tratores para devastação de nova área. Não depredavam os maquinários ou 

agrediam alguém. Mesmo assim, policiais prenderam 12 não-indígenas com a virulência de 

um conflito deflagrado. 
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Algemados, todos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial da Asa Norte, próximo ao 

Santuário. Agressões e uso de spray de pimenta após as prisões foram relatados pelos 

resistentes detidos. Cledi Pereira foi um deles. O jovem aponta truculência, sendo ele mesmo 

imobilizado por quatro policiais. (...) 

 

Derrubando cercas e parando máquinas 

À tarde o quadro não mudou. A polícia passou a negociar com o movimento de resistência o 

que ele próprio poderia fazer. Enquanto isso, as máquinas da Emplavi continuavam 

trabalhando e foram paradas pelos indígenas. Operários da Brasal e João Fortes devastavam 

novas áreas e levantavam cercas, fora da área da Emplavi, prontamente derrubadas pelos 

indígenas e apoiadores. 

“O branco vive disso, desmatando tudo. Polui e toma as terras dos índios. É assim no Brasil 

inteiro, mas não vamos sair daqui não. Vamos resistir ao lado dos nossos parentes Fulni-ô”, 

disse o cacique João Machado Gujajara que vive com usa comunidade numa área dentro 

dos 50 hectares de área tradicional reclamada pelos indígenas. (...) 

Fonte da notícia: Conselho Indigenista Missionário (CIMI) http://www.cimi.org.br/site/pt-

br/?system=news&conteudo_id=5921&action=read 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=5921&action=read
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&conteudo_id=5921&action=read
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8. Veja a matéria publicada no Blog Palavra Insurgente em 21/10/2011 

http://palavrainsurgente.blogspot.com.br/ 

 

Uma breve história étnica contemporânea do Santuário dos 

Pajés 

 
 

Em 1957, Phuwá (Pedro Veríssimo) e Many (Maria Veríssimo), Cacique Zumba (Antonio 

Inácio Severo), Jaime Ribeiro, Francisco Cajueiro e outros índios da etnia Tapuya Fulni-Ô, vieram a 

Brasília trabalhar na construção da futura capital do Brasil. Após suas jornadas de trabalho,  em suas 

folgas, vinham para o que então era denominada a Fazenda Bananal para praticar seus cultos, rezas, 

uso tradicional da terra e afirmar e saciar a necessidade de manifestar sua identidade étnica, cultural e 

espiritual. A ocupação primogênita se deu de acordo com os usos e costumes indígenas junto as 

árvores, com redes e discretas cabanas tradicionais. (...) No final dos anos 60 a encarnação moderna do 

Santuário, construída em 1957, retoma a tradição imemorial desta região de refugiar diversas etnias 

indígenas. Famílias indígenas, pajés, lideranças se estabeleceram na área indígena, fugindo de 

perseguição e conflitos fundiários. Dentro do Santuário, eles aguardavam a resolução destes 

conflitos.(...) Em 1976 e 1977 os Tuxá, devida a construção da barragem da usina Hidroelétrica de 

Itaparica foram deslocados de suas terras na Bahia. A senhora dona Maria Filha da Conceição Vieira 

Tuxá refugiou-se no Santuário, iniciando a presença Tuxá na região. (...) Durante a luta política 

travada na Constituinte de 1987, guerreiros indígenas se estabelecem na terra do Santuário por 

questões físicas, materiais e também por necessidade religiosa de contato com a espiritualidade e os 

ancestrais, que encontraram harmonia no cerrado para sobreviver. (...) Essa função do Santuário de 

refugiar e abrigar índios de outras etnias não é restrita a povos residentes do território brasileiro. 

Autoridades espirituais indígenas, xamãs e indígenas de outras partes da América e do Mundo também 

tiveram passagem e hospedagem no Santuário dos Pajés (...). 

Gabriel Ozorio de Almeida Soares 

Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (DAN –UNB) Graduação 

Awamirim Tupinambá  

Associação Cultural Povos Indígenas (A.C.P.I) do Santuário dos Pajés 

http://palavrainsurgente.blogspot.com.br/
http://4.bp.blogspot.com/-ar9PKKSyToM/TqIme7_ZAmI/AAAAAAAAAMo/9WyJU20CwNY/s1600/indios.jpg


Projeto “América Indígena: Cultura História & Ensino” 

www.americaindigena.com.br 

Universidade de Brasília 

Prof.a Dra. Susane Rodrigues de Oliveira 

 

10 
 

9. Algumas imagens trazem informações importantes para o entendimento do 

direito dos índios à terra em Brasília. Vejamos: 

O escritor argentino Adolfo Bioy Casares que visitou Brasília em 1960, fotografou a presença 

de índios na construção da cidade. Assim ele escreve em seu diário: "Fotografei – embora não 

saiba seu resultado – casas do pior (ou do melhor, tanto faz) ... e também alguns índios, com 

orelhas do tamanho de um palmo e perfuradas, os quais até alguns anos atrás eram os únicos 

que povoavam aquela região”. 

 

Foto de Adolfo Bioy com índios que encontrou na construção de Brasília 

 

Jornalista francês James de Coquet e um indígena no aeroporto de Brasília em agosto de 1959, 

na época da construção da cidade de Brasília. 
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10. Índios interditam via de Brasília para pedir reunião com governador 

Índios reclamam que Agnelo estaria reunido com construtora do Noroeste. 

Manifestantes pedem manutenção de santuário indígena. 

 

 

Manifestantes que pedem a manutenção do santuário indígena no Noroeste fazem protesto em 

frente ao Palácio do Buriti, em Brasília. Índios da etnia Fulni-ô Tapuya pedem uma reunião com o 

governador Agnelo Queiroz. Eles reclamam que o governador estaria reunido com os empresários 

das construtoras que possuem terrenos no Noroeste, mas que nunca sinalizou interesse em 

negociar com os índios. A assessoria de imprensa do GDF não confirmou se o Agnelo teria recebido 

as construtoras. (Foto: Mariana Zoccoli/G1). 

Fonte: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2011/11/indios-interditam-de-brasilia-para-pedir-reuniao-

com-governador.html 
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11. Herbário de plantas nativas fitoterápicas do Santuário dos Pajés  

  

Fonte: Arquivo fotográfico do movimento “O Santuário não se move!” 

 

Fonte: http://santuariodospajes.blogspot.com.br/ (acessado em 28/01/2013). 

Projeto de visitação a comunidade indígena Tapuya/Fulni-ô do “Santuário Sagrado dos Pajés”. Desde o 

início da década de 90, grupos de estudantes, crianças, pesquisadores de Brasília, das cidades Satélites do 

Distrito Federal e de várias partes do Brasil visitavam a Terra Indígena do Santuário dos Pajés interessados 

em conhecer a tradição cultural e religiosa indígena que se desenvolveu em função da peregrinação ao 

centro espiritual e ao meio ambiente onde este se desenvolve. A visitação era parte do projeto “Nas rotas dos 

Pajés” da Associação Cultural Povos Indígenas (ACPI) do Santuário Sagrado dos Pajés que promovia a 

educação intercultural entre sociedades de saberes diversos e o ensino dos saberes ancestrais indígenas, uma 

oportunidade única para as crianças e os jovens viajarem ao vivo e a cores pelas rotas ainda vivas e 

resistentes da tradição indígena do nosso querido Planalto Central Tapuya bem no coração do Plano Piloto 

de Brasília. 

http://santuariodospajes.blogspot.com.br/
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12. Anúncio publicitário ilustrando a localização do Setor Noroeste  

  

Fonte: Terracap – Governo do Distrito Federal. 
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13. Charge do cartunista Mariosan sobre a demarcação de terras indígenas no Brasil 

 

Fonte: Website do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto “América Indígena: Cultura História & Ensino” 

www.americaindigena.com.br 

Universidade de Brasília 

Prof.a Dra. Susane Rodrigues de Oliveira 

 

15 
 

14. Registro fotográfico do Toré, cerimônia tradicional celebrada pelo líder 

Tapuya/Fulni-ô, Santxiê: 

 

 

 

Fonte: Arquivo fotográfico do movimento “O Santuário não se move!” 
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Fotos da Jornada Tribal de Arqueologia e História Indígena do Santuário dos 
Pajés, realizado pela Associação Cultural Povos Indígenas (ACPI) da comunidade 
indígena do Santuário e a Universidade de Brasília (UnB) em 2008. 

 

  

 

 

Fonte: http://jornadasantuariodospajes.blogspot.com.br/p/i-jornada-tribal-de-arqueologia-2008.html 

 

http://jornadasantuariodospajes.blogspot.com.br/p/i-jornada-tribal-de-arqueologia-2008.html
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15. Mapa para o Santuário dos Pajés 

 

 

Fonte: http://jornadasantuariodospajes.blogspot.com.br/p/mapa-de-acesso-ao-santuario-dos-pajes.html 

 

http://jornadasantuariodospajes.blogspot.com.br/p/mapa-de-acesso-ao-santuario-dos-pajes.html

