
A TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL DA ACIBRN 

COMUNIDADE DE CURICURIARI 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 1992 
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Antecedentes. 
No dia 13 de março de 1990, em São Gabriel da 

cachoeira (AM), lideranças da Associação das comunidades 

Indigenas do Baixo Rio Negro - ACIBRN, entregaram à 
Procuradoria Geral da República um oficio no qual 

solicitavam a realização de um levantamento antropológico na 

região do 11baixo rio Negro", aonde até então a FUNAI não 

tinha tomado qualquer providência no sentido de identificá 

la como área indígena. A PGR encaminhou a solicitação dos 

índios e, com o aval da ABA, indicou o antropólogo para a 

realização do levantamento e posterior elaboração de um 

laudo pericial a respeito da área. 

Em 21 e 22 de outubro de 1990, a ACIBRN organizou 

sua Segunda Assembléia Geral, na qual esteve presente o 

antropólogo, que chegava à região para a realização do 

levantamento. Durante a Assembléia, as lideranças indígenas 

enfatizaram seu direito imemorial àquele território, e 

discorreram sobre os maiores problemas que vinham 

enfrentando na região: a presença de uma Gleba Militar, o 

temor da volta das empresas mineradoras, a invasão de 

garimpeiros externos à região e a exploração do trabalho 

extrativista pelos "patrões11• 

Imediatamente após a realização dessa Assembléia, 

foi iniciado o levantamento antropológico, no qual estavam 

presentes pelo menos dois representantes das organizações 

indígenas envolvidas no processo, a ACIBRN e a FOIRN. O 

trabalho foi bastante satisfatório na medida em que a 

população prestou um apoio significativo, sem o qual o 

arrolamento dos dados em tão pouco tempo não teria sido 
possível. Um levantamento de campo compl.ementar foi 

realizado em setembro de 1991, quando foi feita uma visita 

aos Dâw (Maku) e discutida com a ACIBRN a proposta dos 

limites da área indígena. A confecção do laudo pericial 
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perdurou até dezembro de 1991, quando foi concluido. 

O laudo pericial. 
o laudo antropológico sobre a região do "baixo rio 

Negro" visava averiguar, por determinação da Procuradoria 

Geral da República, se tal região se caracteriza como área 

tradicionalmente indígena, na medida em que não havia 

qualquer parecer a respeito produzido pelo órgão indigenista 

oficial, a FUNAI. Os critérios adotados para tal avaliação 

foram de ordem histórica, cultural e ecológica, sendo feito 

também um recenseamento populacional mais detalhado na 

região, no sentido de identificar com precisão as etnias ali 

existentes, assim como os nomes dos seus si tios e 

comunidades. 

o território do "baixo rio Negro" é uma área única 

e contínua de aproximadamente 2.142.000 ha., com um 
perímetro de cerca 

banhada pelos rios 

de 1.033 Km., localizada na região 

Negro, Curicuriari e Marié, além de 

inúmeros igarapés menores que deságuam no Negro. Os povos 

indígenas seus habitantes constituem uma população total de 

cerca de 2. 400 indivíduos das etnias Dâw (Maku), Baré{ 

Baniwa/ Tukano," / Desana,/ Tariana( Piratapuia/ Arapaço(' 

Siriana,./ Wanana,- Tuyuca, / Carapanã/ Kobewa/ Juruti e 

Werekena/ As línguas mais faladas na região são o português, 

o tukano e o nheengatu. 

Pelo observado no campo e respaldado na literatura 

pertinente, 

disponíveis, 

indígena, a 

nas fontes históricas e arqueológicas 

na tradição oral 

território pelos 

assim como na mitologia e 

ocupação imemorial daquele 

povos das famílias linguísticas Tukano, Aruak e Maku é 

incontestável. Verificamos, por razoões de ordem cultural 

(sistema de parentesco, rituais recíprocos e rede de 

relações intercomunitárias), que o território do "baixo rio 

Negro" constitui-se numa vasta cadeia de relações sociais e 

econômicas que o unifica num todo sócio-cultural. E que os 

fatores ecológicos da região, -distribuição heterogênea dos 



recursos naturais e pobreza do ecossistema-, determinam a 

utilização econômica de um território bastante amplo e 

interligado por rios, igarapés, e "varadores" que levam ao 

centro da floresta. 
o laudo pericial concluiu portanto pela 

identificação da Área Indígena "Baixo Rio Negro", propondo 

sua demarcação nos termos acima propostos. 

A Terceira Assembléia Geral da ACIBRN. 

Esta Assembléia foi realizada nos dias 26 a 28 de 

fevereiro de 1992, na comunidade de curicuriari. Contou com 

a presença de pouco mais de 100 pessoas, oriundas de vários 

sítios e comunidades do "baixo rio Negro", sobretudo 

daqueles localizados mais próximos (a estação seca 

dificultou a chegada das pessoas mais distantes devido às 

dificuldades de navegação nesse período). Havia 

representantes indígenas da COIAB, da FOIRN, da ACIRNE. Dos 

convidados brancos havia, além do antropólogo, 

representantes do CIMI, do 50 BEF e da Procuradoria Geral da 

República (este apenas no dia 28). 

os objetivos da Assembléia eram o de escolher uma 

nova diretoria para a ACIBRN, além de promover a entrega 

oficial do laudo pericial feito pelo antropólogo tanto ã 
Procuradoria da República quanto aos capitães indígenas do 

"baixo rio Negro", o que foi realizado no último dia da 

reunião, com a presença do sub-procurador da República, o 

Dr. Vagner Gonçalves, especialmente convidado pela ACIBRN. 

A Assembléia foi iniciada, como é de costume no 

rio Negro, com a apresentação de cantos e danças 

seguida do hasteamento das bandeiras tradicionais, 

brasileira e do Amazonas, ao som do hino nacional. o 
contingente militar presente à reunião, inclusive pelo 
atraso na chegada dos outros convidados brancos, foi o 

a tomar a palavra. Em seguida houve o primeiro 

pronunciamento sussessivo das lideranças indigenas e dos 

representantes do CIMI e do antropólogo, na forma de auto- 
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apresentação. 

Os militares 

Prado, comandante do 

contavam 

lo BEC, 

com a presença do major 

Batalhão de Engenharia e 

construção, além de três outros subordinados, os quais 

permaneceram durante toda a Assembléia. O major enfatizou em 

seu discurso a participação militar na fronteira como 

respeitadora da Constituição, tendo aconselhado os índios a 

não apelarem para "estrangeiros" . Ressaltou ainda que as 

Forças Armadas não têm vinculação política e que é um 

organismo "profissional", formado por "técnicos". O major 

também quis conquistar a confiança dos indios ao trazer para 

a reunião um soldado indígena, filho de uma família daquela 

comunidade, "como forma de dar um exemplo de patriotismo dos 

índios do alto rio Negro". Após seu pronunciamento, o major 

retornou a São Gabriel da Cachoeira, deixando seus 

subordinados na reunião, que ali permaneceram de forma 

lacônica porém atenta (estavam equipados com máquinas 

fotográficas, de video e gravadores portáteis, registrando 

toda a Assembléia, sobretudo as falações dos lideres 

indígenas, dos representantes do CIMI, do antropólogo e do 

Procurador da República). 

A mesa coordenadora decidiu que o primeiro dia da 

reunião seria dedicado à discussão em grupos separados, os 

quais deveriam levantar os principais problemas que se tem 

observado na região. Antes porém, o presidente e o vice 

presidente da ACIBRN fizeram uma retrospectiva das 

realizações feitas pela Associação no último ano, 

ressaltando a continuidade da luta pela demarcação da área 

indígena contínua, juntamente com a FOIRN e outras 

organizações indígenas, em viagens a Brasília e Manaus, 

assim como a ni vel local, no acompanhamento da viagem do 

antropólogo pela área em 1990 e visitas às comunidades em 

julho de 1991, com a realização de "dabucuris culturais" que 
financiavam as viagens. 

Um trecho do depoimento do sr. Gregório Maia 

(Tukano), vice-presidente da ACIBRN, resume as preocupações 



e aspirações da população indígena: 

·- 

"Nossas preocupações em primeiro lugar, a nossa 
Associação, com o povo do baixo rio Negro, das 
comunidades nós, a nossa procupação foi mais pelo 
interesse da demarcação de terra, mas o que nós 
ternos esse interesse, esse sonho que nós, que 
parece que nós tamos quase próximo dessa 
demarcação, que nós tivemos aquela grande 
satisfação, que nós tarnos vendo essa boa vontade, 
de gente grande que estão sempre do nosso lado 
( ... ) Mas nós, da Associação, não somente essa 
Associação mas todas as associações, corno todas as 
organizações, as comunidades, todo o povo que 
estamos aqui, nós, a preocupação é a demarcação de 
terra, porque nós ternos nossos filhos que vão 
viver não somente hoje, mas também o dia de 
amanhã, por isso nós se preocupamos, por isso nós 
tarnos unindo, organizando, e pedindo ao governo 
pela demarcação de terra. Uns anos atrás, nós 
vimos corno que tava sendo a nossa áreas invadidas, 
aparecia mais garimpeiros e garimpeiros que 
invadiam nossa área, então nós criamos, quer 
dizer, as comunidades extraíram essa Associação, 
para poder trabalhar melhor, pra que essas 
organiazações, junto com a Federação e todas as 
organizações, a nossa Associação alcance um dia 
essa demarcação, pra gente poder viver com nossos 
filhos um dia de amanhã bem tranquilo, corno viviam 
os nossos pais, nosso povo, perdemos grande parte 
de terras, nossas florestas, nossos pesqueiros, 
serras, mas vamos pedir ao menos essa areazinha, 
então nós teremos que entrar de acordo( ... ) Somos 
vários grupos, Baré, Tukano, De sano, Arapaço e 
tantos outros nomes, mas formamos um grupo só, 
porque anos atrás nós éramos mais juntos, vivíamos 
juntos, e hoje tudo espalhado, mas nós com essas 
nossas organizações que estamos organizando, essas 
associações que estão no rio Tiquié, Taracuá, quer 
dizer Uaupés, todos esses rios, Negro acima e 
abaixo, e outras organizações, então nós unimos um 
grupo só para criar mais força e assim para que o 
governo dê apoio para nós e dê força pra nós e dê 
o que nós tarnos pedindo, o que o povo deseja, 
então é o que nós tamos querendo realizar, porque 
é o nosso sonho ... " 

no 

As discussões dos grupos foram concluidas somente 

segundo dia da Assembléia, tendo sido levantados os 

problemas mais importantes da região, na verdade os mesmos 

que já haviam sido enfatizados na Segunda Assembléia, mas 
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alguns tendo se sobressaido no último ano, sobretudo a 

invasão de 

materializou 

grupos de 

basicamente 

garimpeiros. Este 

na exploração de 

problema se 

mão-de-obra 

indígena nos garimpas, com falsas promessas de lucro fácil, 

provocando a posteriori o desprestígio dos capitães que 

haviam concordado com o negócio e a consequente desunião das 

comunidades. Vejamos alguns depoimentos sobre a invasão de 

garimpeiros: 

"A primeira pergunta é essa aí: quais os 
principais problemas que incomodam na comunidade? 

os principais problemas que incomodam o povo 
mesmo é essa vinda de muito pessoal de fora, como 
o povo falam né, { ... ) aí o pessoal ficar 
subordinado ao homem né, aí a gente não tem mais 
direito de trabalhar, essa é a maior preocupação 
que o povo sente já pra organizar essa associação, 
essa demarcação de terra que estamos em luta, né, 
se a gente consegue ficamos nossa areazinha livre, 
trabalhar à vontade, que o trabalho seja nosso, 
tirado por nós, vendido por nós, e não ser tirado 
pelos outro e a gente ficar sem nada, né, essa é a 
preocupação que todos nós temos né. ( .. ) Teve uns 
garimpeiros bem aqui e isso preocupou muito nós, 
né, é, preocupou muito nós, porque eles começaram 
a falar uma coisa sendo não é, porque eles 
entraram dizendo que o trabalho era, -vamos citar 
esse problema aí-, dizendo que esse material que 
tiraram era de 40 mil uma tonelada, então não era 
não, é, e convidaram muitos rapazes por um 
trabalho escravizando, é, enganou de pagar, de 
pagar, no fim nenhum cruzeiro, mandam trabalhar de 
graça e no fim não paga, várias pessoas, várias 
empresas já entraram aqui, no entanto o valor era 
de 48 milhões uma tonelada, disseram que era 40 
mil uma tonelada, ora já enganando, fiquei 
preocupado, com o que que estão fazendo com nós? 
( ... ) Aqui tem um moço, prova, foi trabalhar e 
descascou o ombro todinho, pode até mostrar ai, 
não ganhou um centavo, é, escravizaram nós e 
continuam querendo escravizar, a gente não sabe e 
essa é nossa maior preocupação, né. -o que os 
garimpeiros estavam tirando da área? - era 
tantalita, águas marinhas, e começam a enganar a 
gente que não sabe como é, que trabalha e no fim 
não paga e não sabe ... -Eles entravam na Serra de 
curicuriari? -É, na Bela adormecida, enganavam 
dizendo que iam pagar uma comissão pras 
comunidades, uma porcentagenzinha, que •.. , não 
pagaram nada ... -Porque acontece esses problemas? 
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- É porque eles querem pegar só o dele e pra nós 
nada, né, -e tem mais, quando as pessoas querem 
debater com eles, eles não aceitam não, dizem que 
tem um documento, sabe lá né, falso, e enganam 
qualquer uma pessoa besta, como fizeram a 
Paranapanema na primeira entrada aqui. Eles dizem 
oh: temos ordem do governo do Estado, um documento 
falso, eles enganam qualquer pessoa, quer dizer se 
a pessoa quizer agredir, porque ele basta ser, 
né ... nós já sabemos como é o sistema dos 
garimpeiros, né, ele diz que é mandado pelo 
Mestrinho e tudo mais, né, vão mesmo, enquanto que 
a lei não voga, então eles querem ir lá, sabe, que 
a necessidade obriga .. -Mostraram algum documento? 
-Mostraram fácil, né como o moço tá dizendo, 
tinham tudo falso, a gente também pensa que é 
vindo de lá, do Congresso Nacional ... " 

Tais depoimentos ressaltam a importancia e o 

aumento da presença de garimpeiros na Serra de Curicuriari 

(Bela Adormecida) no ano de 1991 e início de 1992. É 

provável que os invasores sejam ligados à Cooperativa de 

Garimpeiros Rio Aracá, porém não se pode descartar a 

hipótese de pertencerem a outros grupos. o que importa é que 

se trata de garimpagem duplamente ilegal, pois é feita sem 

autorização do DNPM (Alvará publicado no DOU) e por super 

explorar os índios na forma de trabalho semi-escravo 

(portanto inconstitucional), como o próprio depoimento 

aponta de forma direta. 

os outros problemas levantados foram os seguintes: 

falta de apoio da prefeitura de São Gabriel às comunidades, 

problemas de desunião intercomunitária (muitas vezes 

causados por agentes externos), a exploração dos regatões 
sobre os extrativistas (baixos preços e sistema de dívidas}, 

falta de apoio dos órgãos do 

setor de saúde, dificuldade 

governo (FUNAI e SESAU) 

de transporte, falta 

no 

de 

assistência à educação, sobretudo aos baixos salários dos 

professores indígenas, entre outros. Todos esses problemas, 
aliás, são comuns ao "baixo" e alto rio Negro. Muitas 

comunidades indígenas dos municípios de São Gabriel da 

Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro não dispõem de Posto 

Médico ou Escola, ou quando os possuem, estão em estado 
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precaríssirno de manutenção. Há 

comunidades que dispõem de antena 

porém muitas dessas 

parabólica, gerador de 

energia à óleo diesel e televisão à cores, todos os 

equipamentos doados e mantidos pelas respectivas prefeituras 

e/ou FUNAI, geralmente em troca de favores políticos 

eleitoreiros e violentando a realidade local com voz e 

imagens do Brasil e do Mundo urbano. 

i\ 

A presença do Ministério Público Federal. 

O sub-procurador geral da República, Dr. Vagner 

Gonçalves, chegou à comunidade de Curicuriari no último dia 

da Assembléia. Diante da importância histórica da presença 

direta do Ministério Público na área indígena, -no sentido 

de exclarecer não só os direitos indígenas mas também o novo 

papel que a Carta maior confere ao MPF de "advogar" em 

defesa daqueles direitos-, o seu representante foi recebido 

com pompa e circunstância pelos índios. 

Todas as lideranças indígenas discursaram, tanto 

em português quanto na sua própria língua, agradecendo a 

chegada do procurador. Após os discursos, foi entregue um 

objeto de plumária feito especialmente para presenteá-lo, e 

seguidamente houve urna apresentação de várias danças 

(carriço, japurutu, etc) características dos índios do rio 

Negro, acompanhada da bebida tradicional, o caxiri. 

Finalmente, várias lideranças fizeram uma bateria 

de perguntas ao procurador, a maioria delas relativas ao 

processo de demarcação da área indígena, e de problemas 

correlatos, tais como o da presença de garimpeiros e de 

militares. Lideranças do alto rio Negro também solicitaram 

exclarecimentos sobre o processo de demarcação daquela 

região, que já se encontra na justiça federal. 

O procurador agradeceu a receptividade calorosa 

dos indios e passou logo às explicações. Resumiu 

inicialmente o papel da Procuradoria na defesa dos direitos 

indígenas. Quanto ao processo do "baixo rio Negro", 

enfatizou a importância do laudo pericial realizado, baseado 



no qual o MPF impetrará uma ação judicial contra a FUNAI, 

solicitando a demarcação da área. Lembrou que a referida 

ação é lenta, mas destacando que estando a demarcação da 

área sub-judice poderá desde o inicio tomar algumas 

providências no sentido de protejer a área, por exemplo, dos 

garimpeiros. Quanto a presença militar, observou que a 

Constituição não impede a demarcação de áreas indigenas na 

fronteira, e que as Forças Armadas não perdem suas funções 

constitucionais de defesa do território nacional por este 

motivo. 

Finalmente, o Procurador explicou detalhadamente 

como deverá ser levado â diante o processo do "baixo rio 

a agilizá-lo da melhor forma Negro", compromentendo-se 

possível. 



FOTOGRAFIAS: 

1- Discurso de recepção feito pelo presidente da ACIBRN, 
Alberto Padilha (Tukano), ao Procurador da República Dr. 
Vagner Gonçalves, na sua chegada à Assembléia. 

2- Pronunciamento do Procurador da República Dr. Vagner 
Gonçalves na Terceira Assembléia Geral da ACIBRN. 

3- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: lideranças indigenas 
do "baixo rio Negro", a advogada do CIMI e o Procurador da 
República Dr. Vagner Gonçalves. 

4- Chegada do Dr. Vagner Gonçalves, Procurador da República, 
à comunidade de Curicuriari, no "baixo rio Negro", sendo 
recebido pelas lideranças indigenas. 

5- Entrega oficial do laudo pericial antropológico pela 
ACIBRN aos capitães das comunidades indigenas do "baixo rio 
Negro". 

6- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: discussões em 
grupos. 

7- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: índios Tukano 
apresentando cantos e danças tradicionais para o Procurador 
da República. 

8- o mesmo da foto n° 7. 

9- Mulheres reunidas nos grupos de discussões da Assembléia. 

10- o Procurador da República, Dr. Vagner Gonçalves, e o 
presidente da ACIBRN, Alberto Padilha (Tukano), durante a 
Terceira Assembléia Geral da ACIBRN. 

11- o vice-presidente da ACIBRN, sr. Gregório correa Maia 
(Tukano). 

12- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: presença militar e 
exposição do representante do CIMI. 

13- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: discussões dos 
grupos. 

14- Mulher Tukano discursando na língua materna perante a 
plenária da Assembléia Geral da ACIBRN. 

15- O mesmo da foto n° 12. 

16- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: presença militar e 
exposição da advogada do CIMI. 

17- o mesmo da foto n° 5. 



18- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN: exposição do lider 
da COIAB, Orlando Baré. 

19- o Procurador da República, Dr. Vagner Gonçalves, após 
ser presenteado pela ACIBRN com uma plumária. 

20- o presidente da FOIRN, Brás de Oliveira França (Baré), 
morador do "baixo rio Negro", discursando na Assembléia 
Geral da ACIBRN. 

21- o mesmo da foto n° 7. 

22- Lideranças indígenas do "baixo" e alto rio Negro 
presentes à Terceira Assembléia Geral da ACIBRN. 

23- Terceira Assembléia Geral da ACIBRN. 

24- Duas mulheres Tukano 
agradecendo ao Procurador 
Assembléia. 

discursam na 
da República 

língua materna, 
sua presença na 

25- Menina representando os indios do "baixo rio Negro" 
prepara-se para presentear uma plumária ao Procurador da 
República. 
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