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INFORMATIVO · •. . - •~ 

A finalidade desse informativo~ de tentar coloc~-los a parte 

de alguns acontecimentos iue se referem :à problem!tica indigena. Espera,.. 

mos que essas informações lhes serão dteis no seu trabalho. 

Participamos nos mese~ de· janeiro e fevereiro de v~ios enco~ 

tros e, no m~s de março com entidades de apoio â causa indigena. Quere- 

mos lhes comunicar o que resul tou'·~·desses encontros afim de que as infor 

mações possam circular. 

I. ~SEMBLtI,AJX) RE~IONAL., ID, CI;ii: ·NORTE l : Rumai t~ , 24 a 28 / 01 / 82 

Os !~presentantes das .ct:i.versas Prelazias e Dioceses pr5". . ~ 

taram depoimentos sobre a situação dos povos ind.Ígenas da região onde ~ 

tuam. Estavam representadas as seguintes Prelazias e Dioceses: Tef~, iA 
breai., coard , .Alt<?,-Rio Negro, Humait~, Parintins, Roraima, Itacoatiara e 

AJ.to Solimões ·e nas pessoas de Frei Jos~ Luis, Clair~ e Silvio ). 

.Os temas a]:>o,.;rqp.do2. e as conclusões. foram os seguintes: 

1) Situação ·das terras indigenas: 

Foi elaborado um quadro das terras delimitadas, dem~cadas~ rst 

demarcadas, reserv~das e interditas. Em seguida foram enumeradas as situ5 

çÕes de conflito entre Índios e po~seiros, fazendeiros ou nadeireiros. 
\ 

2) :E;,.duedão: 

a) artesanato:quando o artesanato i produzido para o mercado., 

a relação social transforma-se numa relação de troca-exploração. Torna 

se necessário conhec.er qual. o significado do artesanato •. 

b) "ª-nsino bil1ngue:mui~as vezes aprende-se a língua indigena 

para inculcar certos valores de no~9~ cultura, e assim criar certas nec~s 

sidades nos povos indigen,'3..s nunca aen td das antes. Mas t ambêm , ao falar a ·, 
,\ 
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lingua o mission~io valoriza a cultura ind.Í.gena, fortalecendo a identi 

dade ~tnica do povo. Aprender a língua consiste tamb~m em aprender todo 

um sistema de valores. t preciso reconhecer o valor da educação indigena 
e não reduzi-la entre quatro paredes, na escola, que~ uma instituiqão / 

dos brancos. O ensino de uma l,!ngua deve ser feito num ambiente familiar 

para não afastar os indios interessados. 

e) curr!culo alternativo_: o ettrr1cu1o deve ser capaz de levar 

os indios a olhar para os seus valores reais. Elaborar textos junto com 

os 1ndios como instrumentos did1ticos. 

No processo educativo para os !ndios i preciso considerar o 

ecumenismo en~re os povos e o direito de alteridade. A pr~tica pastoral 

mais consequente ia escuta e a abertura para os valores destas outras/ 

culturas. 

d) autodeterminação : a escola pouco ou quase nada tem ajudado 

no processo da autodeterminação. Autosufici~ncia dâ-se no n1vel econômi 

co, autodeterminação no n1vel politico. 

3) .n~_g__ey..z__a_ção 

Vide os diversos documentos publicados pelo CIMI. 

4) Política indigenista oficial. 

O Secret~io Nacional do CIMI, padre Paulo Suess, destacou de 

antemão a impossibilidade do CIMI firmar Conv~nio com a FITNAI. A propos~ 

ta de firmar convênio partiu do Coronel Zanoni Hausen\ O Secretariado Nã 

cional examinou a proposta do Coronel e constatou que a FUNAI pretendia 

transformar o CIMI num ~rgão de informação, pois, no convênio, inclu1a a 

fiscalização das Prelaziaa atravis de relat6rios que deveriam ser envia 

dos â FUNAI. Ante a recusa do CIMI; o Coronei Hausen foi na ÇNBB, huma / 

tentativa de fazer com que a Confer~ncia Nacional dos Bispos do Brasil/ 

obrigasse o CIMI a realizar o conv~nio proposto. Ap6s ter examinado a / 

proposta do Coronel., a CNBB a considerou inviável. O coronel Zanoni com_l 

çou a contatar as bases mission~ias, as Prelazias/Dioceses com o mesmo 

prop6sito. O CIMI recomenda que as Prelazias e/ou Dioceses não façam con 

vên:1.o com a FUNA!. A finalidade efetiva desses convênios~ de instrumentã 

lizar a Igreja e sua ação missionária junto ·aos povos ind1genas, al~m de 

retirar a responsabilidade do 6rgão tutor para com esses povos. 
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- Que o CIMI formule uma cartilha sobre principias pastora.1s bem simples. 
' 

- Que sejam feitos cursos sobre a pol1tica brasileira atual. 

- Que sejam feitas visitas com mais. tempo às Prelazias/Dioceses, possib! 

litando participação nas Assembl~ias Pastorais e reuniões de interesse. 

- Que mantenha com mais intensidade o di~ogo com as Prelazias/Dioceses. 

- Que sejam feitas den~ncias, apoiando a luta dos Povos Indigenas. 

- QUe respeite a especificidade das Prelazias/Dioceses. 

- Que tome uma posição firme em defesa dos direitos hist5ricos dos Povos 

Ind1genas e dos mission~ios. 

******* 
Foi eleita uma nova Coordenação Regional. O Regional foi dividido 

em sub-regionais, ficando em Manaus um Secretariado Executivo. 

1. Prelazia de Itacoatiara, Arquidiocese de Manaus, Prelazias de 

Humait~ e de Parill.tins: Coordenador: Padre Henrique Uggi. 

2. Dioceses de Roraima e do Alto Rio Negro: Coordenador: Emanu~ 

le Amodio. 
' 

3. Prelazias do Alto Solimões e de Te~: Coordenador :Padre F,... 

gon :p:ion1s~o Heck. 

4~ Prelazias de L~brea e de Coari: Guinter Francisco Loebens. 

Tais representantes são os novos coordenadores do Regional Norte Ia 

******* 
O Jornal Porantim (publicação do CIMI em defesa da causa ind!ge 

na) foi transferido para Brasília. 
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II. TERRA§ DOS TUKUN,A 

Desde 1980 houve uma sirie de encontros dos capitães Tttkuna, cul. 

minando com o encontro de Campo .Al.egre, que reuniu, do dia 11 a 14 de n~ 

vembro de 81, 33 capitães. Neste encontro, os Tukuna conseguira,m supe 

raras separações religiosas e debateram todos juntos o problema da ter-,; 

ra. Foi nomeada uma comissão de três capitães para ir em Brasília reivi.n 

dicar suas terras. 
'· ..• Na primeira quinzena de janeiro de 82, os capitaes Pedro In~cio 
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(de Vendaval)) Ad~rcio Cust6dio (de Campo Alegre) e Jo~~ Dem~trio (de / 

Feijoal) viajaram para Brasilia. Ali, encontraram-se com pol1ticos e ccnn 

a imprensa que divulgou v~ias notas sobre o caso. Em seguida são aten~ 

dos pelo. Presidente da .FUNAI: Coronel Paulo Moreira Leal. Este lhes prQ.. 

mete que enviar~, no final de janeiro de 82, uma comissão para fazer uma 

proposta de delimitação para a área indigena Tukuna. 

Fim d~ janeiro, a comissão chega na região do Alto Solimões 

conforme prometido pela FITNAI, e faz uma proposta de ~ea. 

Pelo visto, essa comissão considerou as reivindicações dos Tu 

kuna. Nos encontramos no inicio de abril em Manaus com o topogrâfo da CQ 

missão, que nos informou que o decreto de delimitação da área Tukuna j~ 

tinha saido. Agora o pr~ximo passo a ser realizado~ o da demarcação ·d~ 

fim.tiva do territ6rio Tukuna. 

t importante que a Igreja do Alto Solimões apoie os Tukuna, Pã 

ra que a ~ea seja realmente demarcada. 

III.'gEfiliA 
Parece que atualmente o Presidente da FtJNAI, Coronel Paulo Mo 

reira Leal, que tem o apoio do presidente Figueiredo, estt preocupado / 

com a demarcação das terras indigenas no norte do pais. De fato~ foram 

formadas duas comissões para fazer propostas de delimitação d.as terras 

ind.Ígenas no territ6rio de Roraima e no Estado do Amazonas. No prazo inJ. 

cial de tr~s meses, essas comissães deverão passar em todas as âreas in~ 

genas daqueles estados. 

O CIMI Regional Norte I aceitou colaborar na medida do possivel, 

já que a terra~ de primeira importância para os povos indígenas. ~ 
\ 

IV.LEVANTAMENTO LQ CEDI 
O CEDI, Centro Ecum~nico de Documentação e Informação, acabou/ 

t: 
de lançar o Primeiro volume do Levanta.me_n6o dos Povos Ind1gen.as no Bra- 

W.• A proposta ~ de realizar o levantam-ento atrav~s de uma ampla rede 

de colaboradores. Assim, h1 a tualrnente 640 colaboradores: antrop6logos , 

pesquisadores, padres, voluntários leigos, fu,11cionfu-ios, etc ••• que se 
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preocupam em reunir dados e informações na ~rea que trabalham. O levan"tã 

mento i dividido em 18 volumes. Esses volumes deveriam servir para ince~ 

tivar um amplo debate sobre a questão indígena em cada ârea e no Brasil 

todo. O primeiro volume que saiu foi o do Javari que~ bastante incompl§. 

to, visto as poucas informações disponíveis sobre a ~ea e o reduzido n~ 

mero de pessoas que ali trabaJ.Jiam. O levantamento da â.rea Tukuna serâ / 

realizado em 83. O colaborador respons~vel pel~ea ~ o antrop6logo João 

Pacheco de Oliveira Filho, do Museu Nacional. Esse levantamento~ impor 

tante, pois in~dito, e de grande valor para o nosso pr6prio trabalho. S~ 

ria bom se os agentes da Pastoral Indigenista pudessem colaborar comes- 

sa iniciativa. 

V. A UNI OU UNIN:D 

A União das Nações Indígenas foi fundada em junho de de 1980 

~or representantes de diversas nações indigenas reunidas no Mato Grosso 

do Sul. t destinada a " promover a autonomia e a auto-determinação, recg, 

perar e garantir a inviolabilidade de suas terras e assessorar os indios 

no reconhecimento de seus direitos, elaborando e executando projetos cul 

turais e de desenvolvimento comunit~io u. Nesta reunião, foi elegida ~ 

ma diretoria composta de três membros. 

Em 81 houve um outro encontro onde foi elegida uma outra dirQ 

toria. Desde então, a UNI não conseguia se organiza~ pelo fato de ser di 

vidida entre duas diretorias. 

Atualmente, as duas fü.retorias juntas estão programandó uma 

reunião da UNI para maio de 82. Nesta oc.asião ser~ decidído quem perman,!i 

cer~ como representante da UNI. 

Não devemos esquecer que, apesar d.e muita insegurança, a UNI 

representa um evento muito importante~na.hist6ria dos povos indígenas no 

Brasil, pois foi a primeira vez que 

gente necessidade de se unirem para 

os lideres indigenas sentiram a ur 
i.J 
_f~~er face aos problemas com os quais 
. ~ 

todos se defrontrun: ( terra, educação;,:: aaüde , auto-determinação, etc ••• ). 
'- 

Por isto, a UNI merece tod~~nosso apoio para poder fealizar 

sua caminhada. 
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VI • EDUCAÇ.ÃQ_ _IN~~G~JU 

Tivemos cpor turrí.dade de par td cd.par' d,e um .en.conµ-.o s,::>bp.~ @,dµSâ 
' , ' , • • 1 ' ~ .., 1 , • 1 , , , , ; • • , 1 ·- • • _ ~-- , • , •, ._. • • • •' 

ção in~~e-~.~ em ~~~~~ ~e ~ã.? Lour-ençc f ~S ? ~ p.p ;dié?- 7-~ ~ i? .~ fevere~ 
ro de 19~2, onde estive!am Pfe~ep.t~E? pifsf=Jt.op~~~Q~ de y!;rt~ f-~&,iõe~ de / 

Brasil. Neste encontro foram apresentadas várias experiências de educação 

junto aos povos indigenas~Achamos importante comunicar para voc~s os r~ 

sultados dos trabalhos feitos. Por isto, logo que receberemos o relat6rio 

final do encontro, o encaminharemos para vocês. 

VII • SEMANA DO INDIO 18 a 25 de abril de 1982. 

Lembramos que este ano, a Semana do Indio foi assumida pela 

CNBB, junto com o CIMI, e que foi elaborado um material. que cada par6quia 

recebeu. 

Lembramos ainda para vocês que, qualquer informaçãe. ,qu~ 

tiver sobre o seu trabalho e que acha de interesse comum, ou qualquer 

problema que sll!gir na sua região, etc ••• , pode ser enviado ou comu:nfi. 

-·cado para a Coordenação da Pastoral. Indigenista. Esta multiplicar! o m,n 

terial., o que permitirâ a cada um de n6s de ficar a parte dos acontecimem. 

tos e de quebrar o isolamento muito grande existente. 

Desejamos para todos voc~s um bom trabalho e muitas felici- 

dade s , 

Coordenação da Pastoral Indigenista t 

Benjamim Constant: 20/04/1982 

Enviamos anexo as fichas de levantamento das escoias, a ser 

preenchidas e devolvidas p~a a Coordenação em Benjamim Constant. . 
;~r l 
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