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Garantia de direitos para povos ‘invisíveis’
#SOMOSPHI

Não é só sobre a proteção de terras, crenças e costumes. É também sobre a 
garantia de direitos sociais fundamentais. Nesta primeira edição de 2022 do 
Boletim Phi, apresentamos iniciativas apoiadas pelo Instituto Phi que incluem 
e levam qualidade de vida a grupos étnicos em situação de invisibilidade e 
discriminação: os quilombolas, indígenas e refugiados. São projetos nas áreas 
de educação, infraestrutura básica, geração de renda e saúde.

Afinal, vivemos em um Brasil plural, onde a Constituição Federal respalda a 
diversidade, independentemente de raça, cor e origem. Vamos com a gente 
buscar uma realidade menos excludente?

Editorial: Garantia de direitos 
para povos “invisíveis”
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Material contextualizado  
para fortalecer a educação
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#INFORMAPHI Garantia de direitos para povos ‘invisíveis’

Quem são e  
onde estão os 
povos “invisíveis” 
no Brasil 

60.000 pessoas
reconhecidas como 

refugiadas (Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública)

O estado de Roraima concentrou o maior 
volume de solicitações de refúgio, seguida 
por Amazonas e São Paulo. 

A nacionalidade com maior número  
de pessoas refugiadas reconhecidas  

é a venezuelana, seguida  
de sírios e congoleses.

55,8% estão nos estados  
de Amazonas, Pará, 

Roraima e Mato Grosso 
(Fonte: IBGE)

1.108.970 
indígenas 

vivendo em aldeias

1.133.106 pessoas
residentes em 

quilombos
Mais da metade está na região 

Nordeste, com destaque para os 
estados da Bahia e do Maranhão. 

(Fonte: IBGE)
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Como fortalecer a educação de povos indígenas e quilombolas quando há falta 
de representatividade, discriminação e até mesmo a barreira do idioma nos livros 
didáticos? Em 2021, o Instituto Phi apoiou o projeto do Observatório Antropo-
lógico “Planejar futuros, mirar o passado: construção de materiais didáticos a 
partir de experiências de refúgio e deslocamentos étnico-raciais na Paraíba”, de 
formulação de uma cartilha direcionada à população jovem e adulta indígena 
venezuelana Warao, localizada em João Pessoa (PB), e outra para as crianças e 
jovens quilombolas do município de Coremas (PB). 

“Trabalhávamos desenvolvendo projetos de geração de renda através do arte-
sanato junto a essas comunidades. A partir daí, eles falaram sobre a demanda 
da educação, mas uma educação que fizesse sentido para eles, como uma ma-
neira de valorização cultural. Os dois grupos relataram ter vivido situações de 
xenofobia ou racismo. Então, as cartilhas vêm no sentido de mostrar que eles 
têm uma história e uma história bonita”, conta a professora Patrícia Pinheiro, 
uma das coordenadoras do projeto. 

#APOIOPHI

Material contextualizado para fortalecer a educação

Crianças e jovens  
da etnia Warao 
em processo de 
aprendizagem 
contextualizada.  
Acima, o indígena  
Ramón Quiñonez,  
um dos autores da cartilha continua
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Material contextualizado para fortalecer a educação

A cartilha “Caminhos Warao” foi construída em con-
junto com crianças e adultos da etnia Warao, oriun-
da da região norte da Venezuela, que sofreram a 
invasão progressiva de suas terras por agricultores 
e pecuaristas e vêm fugindo há anos de um estado 
de caos, miséria e insegurança absoluta em seu país. 
Já a “Aprendendo com os quilombos de Coremas” foi 
feita por educadores quilombolas, junto com colabo-
radores do Observatório e crianças quilombolas. Com 
isso, não apenas a cartilha foi possível, mas também 
as crianças quilombolas tiveram acesso a atividades 
de acompanhamento escolar durante a pandemia.

“O acesso à alfabetização contextualizada e a for-
mulação de um material escrito sobre as trajetó-
rias de indígenas Warao e quilombolas e aspectos 
relacionados ao seu universo sociocultural poderá 
fortalecer os processos subsequentes de escolari-
zação formal desses grupos, assim como colaborar 
com o reconhecimento dos importantes saberes que 
desenvolvem. A exclusão linguística perpetua a ex-
clusão econômica, alimentando-a num ciclo vicioso 
de difícil saída”, conclui Patrícia. 

Crianças do 
quilombo  
de Coremas

1 2 3 4 5 6 7 8
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Para chegar na comunidade quilombola de Bombas, 
foi preciso enfrentar uma trilha de 2h30m a pé, pois 
o local não é acessível de carro. Teve chuva, dificul-
tando bastante o trajeto. Já em Praia Grande, para 
chegar ao Centro Comunitário e em algumas casas, 
só atravessando um rio de barco. Nada disso impediu 
os voluntários da Litro de Luz, que recebeu apoio do 
Instituto Phi, de executar o projeto de iluminação 
sustentável com lampiões nas casas de 52 famílias 
quilombolas em Bombas, Nhunguara e Praia Grande, 
no Vale do Ribeira (SP).

Gerson Figueiredo, líder do projeto, explica que a 
equipe contou com o apoio da Fundação Instituto 
de Terras do Estado de SP - ITESP na indicação das 
comunidades, que não têm acesso à rede elétrica, 

#APOIOPHI

e na logística das visitas. Ele conta que, em alguns 
destes lugares, havia gerador a diesel, o que tem um 
custo muito elevado, possibilitando o uso por pouco 
tempo. Mas a maioria dos quilombolas passava suas 
noites na escuridão. 

“O trabalho da Litro de Luz não se propõe somente a 
entregar os lampiões de LED, mas a formar ‘embai-
xadores’ através do treinamento de lideranças para 
engajamento comunitário e para, inclusive, fazer 
as manutenções dos sistemas. Assim, conseguimos 
entregar uma solução que seja mais efetiva”, conta 
Gerson, que explica que os lampiões, abastecidos 
com energia solar, são feitos de canos de PVC, gar-
rafas PET e componentes eletrônicos, como o LED e 
a bateria.

 23 mil 
pessoas 

já impactou mais

diretamente nas cinco regiões do país, 
com o apoio constante de 200 voluntários. 

teve início em 2014

A ONG leva iluminação solar 
a comunidades sem acesso 
à energia ou sem luz nas 
ruas por meio de postes, 
lampiões e soluções solares 
compostas por materiais 
simples, como garrafa PET 
e canos PVC, além de placa 
solar, bateria e LED.

Lampiões sustentáveis tiram quilombolas da escuridão
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“Trabalhar coletivamente faz parte da nossa an-
cestralidade. O núcleo de turismo promove uma 
feira onde turistas compram toda essa produção 
das famílias. Trata-se de uma organização potente e 
que vem contribuindo com as lutas contemporâneas 
numa microrregião atravessada por experiências de 
resistências”, explica o ativista quilombola Ananias 
Viana, da comunidade Kaonge, que significa distante.

Com a pandemia de Covid-19 e as medidas neces-
sárias para amenizar seus efeitos, alguns desses 
produtores não conseguiram retomar a produção 
de maneira efetiva diante da falta de recursos e das 
dificuldades de comercialização, explica Ananias.

“É nesse sentido que se propõe a implantação deste 
projeto de fortalecimento da Rede Cidadania Qui-
lombola, com investimento em novos equipamen-
tos, compra de insumos, rearticulação da rede e 
capacitações, em especial que envolva estratégias 
de comercialização nessa retomada das atividades”.

Qual a relação entre a produção de azeite de den-
dê, de ostras, de artesanato e o turismo étnico de 
base comunitária? Na região do Recôncavo Baiano, 
essas atividades têm tudo a ver uma com a outra! 
Novo apoio do Movimento Bem Maior, com gestão 
do Instituto Phi, o Centro de Educação e Cultura Vale 
do Iguape (CECVI) trabalha para fortalecer as 18 co-
munidades quilombolas localizadas no município de 
Cachoeira. O projeto Rede Cidadania Quilombola in-
tegra inicialmente quatro núcleos produtivos – estes 
citados na primeira frase desta matéria –, envolvendo 
trabalhadores de cerca de 180 famílias quilombolas.  

Fortalecimento de quilombolas através da economia solidária
#APOIOPHI

O Vale do Iguape é uma 

microrregião pertencente 

ao município de Cachoeira, 

no Recôncavo da Bahia, 

composta por 18 comunidades 

quilombolas que se 

constituíram em espaços de 

antigos engenhos de açúcar.

Bahia

Azeite de dendê, processado de forma artesanal pelos quilombolas

CECVI em feira realizada em dezembro de 2021, em Salvador
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Voluntários levam saúde ocular para povos indígenas
#APOIOPHI

Depois de quase dois anos de pausa nas ações pre-
senciais, em razão da pandemia de Covid-19, a As-
sociação Médicos da Floresta – AMDAF retomou nos 
últimos meses de 2021 seus atendimentos oftalmo-
lógicos e odontológicos às populações indígenas. Fo-
ram 2 mil pessoas contempladas pelas ações clínicas 
realizadas nas regiões de Pau Brasil e Barra Velha, 
no sul da Bahia, e no Parque Indígena do Xingu, no 
Mato Grosso.

Essas avaliações, agora, renderão frutos. Primeiro, 
duas expedições entregarão nessas regiões, em fe-
vereiro, centenas de pares de óculos corretivos – que 
se somarão àqueles já distribuídos durante as ações. 
Além disso, os voluntários da AMDAF identificaram, 
em seus diagnósticos na região do Xingu, cerca de 
250 casos com necessidade de cirurgia, a maioria em 
razão de catarata ou pterígio.

“Todas as nossas atividades comunitárias foram 
significativamente impactadas pela crise sanitária, 
o que significa que muitos seguem esperando tra-
tamento e cuidados e, enquanto isso, ainda sofrem 
com problemas oculares”, diz Frank Hida, presidente 
e cofundador da AMDAF. “Esse cenário faz com que 
esse retorno às expedições seja muito especial para 
a ONG, mais ainda quando falamos de nossa volta 
ao Xingu.”

Em 2021, a AMDAF recebeu o apoio do Instituto Phi 
para a aquisição do equipamento de comunicação 
via satélite “Explorer 700” visando a implementação 
de prontuário eletrônico nos atendimentos médicos,  
que possibilitará o arquivamento de imagens dos 
exames dos pacientes atendidos. Até então, os pa-
cientes eram atendidos com prontuário manual e as 
imagens dos exames não eram arquivadas.

https://amdaf.org/

Fundada em 2016

42 mil 
atendimentos 

a indígenas

+ de 7 mil 
foram atendidos  
na oftalmologia

2.500 
óculos 

doados 

+ de 300 
cirurgias realizadas, 
principalmente de 
catarata e pterígio

+ de 2.000 
procedimentos 

odontológicos foram 
realizados
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Gostou do nosso boletim?
Para saber mais sobre a atuação 
do Instituto Phi, acesse:

www.institutophi.org.br
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ONG Fios da Terra, 
de Santa Cruz

#COMOPARTICIPAR

Cartão de crédito e débitoDepósito bancário

Instituto Phi Philantropia Inteligente

Banco Itaú (341 Banco Itaú S.A.)

Agência: 0726

Conta Corrente: 07246-5

CNPJ: 19.570.828/0002-94 (Chave Pix)

Os comprovantes podem ser enviados  
para financeiro@institutophi.org.br

O Instituto Phi continua fazendo a gestão da campanha do União Rio para colocar 
comida e esperança na mesa dos brasileiros. Participe! Para saber mais, acesse 
movimentouniaorio.org.

Associação Meninas e Mulheres do Morro, 
da Mangueira

Associação Nagai,  
do Complexo do Alemão

As doações em cartão de crédito*  
podem ser realizadas através  
da Plataforma PayPal.

* A plataforma do cartão cobra 2,6% de taxa.

https://institutophi.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCliutqyHx6gtrKBUQLXOmmQ
https://www.instagram.com/instituto_phi/
https://www.facebook.com/institutophi?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCliutqyHx6gtrKBUQLXOmmQ
https://www.linkedin.com/company/instituto-phi?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:3662120,idx:2-1-2,tarId:1439222871935,tas:instituto+phi

