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                                                               NOTA PÚBLICA FINPAT 

 

A Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia – 

FINPAT, vêm pelo presente manifestar o seu total apoio a Luta do Povo Indígena Pataxó, na 

Defesa dos Direitos a seu Território Tradicional e Sagrado. 

No dia 22 de junho de 2022, cerca de 180 indígenas da etnia Pataxó, realizaram 

retomada de uma área de ocupação tradicional indígena, denominada de Fazenda Santa 

Bárbara, no município de Prado, Extremo Sul do Estado da Bahia, localizada no interior dos 

limites da Demarcação do Território Indígena Pataxó Comexatibá, na região da Barra do Rio 

Cahy. Território indígena reconhecido oficialmente em 2015, com Relatório Circunstaciado de 

Identificação e Delimitação Territorial – RCID, aprovação pela FUNAI/Governo Federal e 

publicação, no Diário Oficial do Estado da Bahia e União. 

Conforme relatos históricos, em 22 de abril de 1500, o cartógrafo Nicolau Coelho, desce 

de uma das embarcações portuguesa em busca de água doce, dando início aos primeiros 

contatos entre europeus e nativos da região. Devido o processo histórico de expulsão dos  

silvículas da região, assim, as ocupações de não indígenas no passar dos séculos foram a cada 

dia se aproprienado de forma violenta das terras indígenas, onde os seterores do turismo, 

imobiliárias, agropecuária extensiva e monoculturas, expandem os seus negócios em 

tretrimentos da morosidade e racismo institucional dos órgãos, instituições e autoridades do 

Estado Barasileiro, sob o solo e sangue derramado dos povos indígenas. 

Em 2000, esse local foi palco de um massacre violento contra famílias indígenas 

Pataxó, deixando pra traz um rasto de destruição e sicatrizezes no corpo físico e mental de 

muitos indígenas. 

Atualmente, fazendeiros na forma de fomento, fazem a exploração da área com 

plantações de eucalíptos, trazendo sérios problemas ambientais para toda a região, inclusive, 

desmatamentos e uso excessivo de agrotóxicos. Essas práticas, vem efetando os recursos 

hidricos e ecossistemas, fauna e flora, destruição de fragmentos de Mata Atlântica, espécies de 

plantas, animais e passáros ameaçadas de extinção ainda existentes na região. 

Essa ocupação territorial, denominada retomada, visa sinalizar o Governo Federal que 

o Povo Pataxó, não aceita mais a demora da demarcação e regularização dos seus territórios 
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tradicionais.  

Aproximadamente, 6.000 famílias indígenas estão desde 1999, lutando para garantir os 

direitos a seus terrítórios tradicionais e sagrados, no Extremo Sul da Bahia, porém, entra e sai 

Governo Federal e os processos de demarcação, são engavetados nos gabinetes da FUNAI, 

Ministério da Justiça e Palácio do Planalto. 

No entanto, nesse período na luta territorial, muitos indígenas foram assassinados, a 

invasão continua a todo vapor nos territórios indígenas, causando muita violência, morte, 

esbulho, criminalização de lideranças, crimes de degradação e devastação ambiental, danos 

irreversíveis a vida humana, fauna e flora na região.  

Lutar Sempre, Desistir Jamais. Demarcação Já. Nenhum Direto a Menos, Vidas 

Indígenas são importantes.  

 


