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J?Er,A!!ORIO :00 1° ENCONTE() DA PASTORAL INDIGENISU DA PRELA,ZIA 00 

ALID S0LIM0Ee, REALIZAOO •. ..W DIA-5-0 ao DIA ?k.J)1!1._NOVfflBRO DE 1981, :EM 
BENJAMIN coNsTm .,~·,::_--: .----~.:.~~-- --~·.---. ··-·: 

J. ,r..:, • Í t v i!J ;jlJl.,..11.)(~,;'i~.~fM,_ ~ ,. 
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}~IA z.o. · f co0 •. <lSE"D·CD·cP1_3 __ · ~-~ 
. · · · Iniciou-se eom uma liturgia, entre ouras se escutou e refletiu o 

pronunciamento de João Paulo II aos povos indigenas. 
Apresentaçã~ dos p~ticipantes: 
Age'.Q_t_e_s de pas:~Q.!'& : T·abatinga : Ir. Celina, Ir. Terezinha,. Fr. 

Jos~ Luiz - Benjamin Constant : Claire, Silvio - Feijroal : Ange:Lita, Fran 
cisca, Isal tina - Belim : Fro Arsfmio - Tonantins : Ir. Werena 

~: Ana.,,, Lâzaro 
.Assessores: Jussara G. Gruber, do Museu Nacional. do Rio de Janei~ 

ro-, Pe. nton1sio Egon Heck, da Pastoral. Indi.genista de Tef~, Ricardo Pa 
rente, coordenador do CIMI-Norte I 

Conj:amos.tamb~m com~ presença ~e: D:>m Adalberto, Ir. Aparecida, 
Ir. Hildete, -. Ir. Simone, Fr. Tom&s, Ir. João, Ir. Moacyr1 os capi tões 
tt:n.-:::na Robertinho, Pedro Inâcio, Ad~rcio., .Jos~ e os Tttkuna Humberto e 
1'':::?anciscoo 

Seguiram-se as coiocações sobre esperanças dos participantes quan 
to ao l.Q encontro da Pastoral Indigenista do Alto Solimões. 

Ap6s o intervalo, Ricardo Parente, coordenador do CÍMI-Norte I, fa~ 
lou sobre Política Indigenista Oficial subdividida nos seg\lintes pontos: 

1) Estrutura e Funcionamento. 
O centro dasfaiecisÕes i o Conselho de Segurança Nacional. Os demais 

minist~rios traçard linhas de desenvolvimento em especial o Minist~ri-0 do 
Interior. A FUNAI ~ 6rgão do Minist~rio do Interior, com pouca liberdade 
de ação e decisão, embora oficialmente considerado 6rgão de de~-são. A 
FUNAI envia decretos, leic, etc ••• para as diversas Delegacias, estas as 
encaminham para as Ajudruicias e dai para o Chefe de Posto, onde se apli 
cam. 

Lembrando o discurso de Mârio Andreazza que "os Índios não confiam 
nos brancos" passou à questão 11Terra"• .A:tt> 1978 deveriam estar demarcadas 
todas as áreas indigenas do Brasi._1.. O que -·não aconteceu devido o avanço 
do capitalismo e a opção.desenvolvimentista (p. 44 Em defesa.dos Povos 
Indigenas - Pa-µlo Sttess). O 1nd:i:,o não pode deter o progresso.~ t sacri 
ficado por ele. O pr6prio Estatuto do !ndi.o ~ brechas J.egai.s. 

Pe. Egon l.embrou a total.n.~-i:.:i.1t:c:·.;,~~ 1. entre os 6rgãos : INCRA, FU 
NAI, minist~rios, prejudicanq.'? os proj.etos, principalmente as demç\I'çações 
de terras, havel)dÕ tainbmn invasões, reduções, transfer~ncias, etc ••• 

1·evantoú'-se a questão/ das carteiras par-a missionários leigos. Dom _ 
Adal..be~tctpropOs serem emanadas pela CNBB, mas assinadas peio bispo loca1. 

,. .,. 
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2 ) ft'oj e tos econômicos 
Foram alocados recursos de 252 milhões. Mais 500 'I em relação ao 

ano de 19800 Foram montados projetos em Bras1lia e apiicados,_nos PI sem 
consultar os indigenas,. .lilguns j ~ abandonados como no Andir~1 

Em m'értt.él. cada PI recebeu t$ 1. 700.000,00 para desenvolver a produ 
ção agr1cola para o uso pessoal e o excedente para o mercadoo O controle, 
execução, compra de mercaGoria pelo chefe PI sem par"=icipaçÜo dos Índios. 
Os princj.paJ..s objet~:vos ,01.iticos desses projetos seriam : 

--esva? .•.. i.ai:-- as rei vinctlca.çÕes pela terra 
-suborno das lj~dera.nças . 
-nova forma de emancipação 
Objetivo econô~ico: introdrrzir o 1ndio na economia nacional. 
Porque os projetos não ttm resultados pos~tovos? 
- Não são adaptados à realidade ina1geria 
- Criam novas depend~ncias (o indio espera dos outros) 
- Não se dá prepar~ão para os pr5prios 1ndios assumirem o proje- 

to e tomar conta da cantina 
ai Igreja deveria tentar acompanhar a execução dos proj.etos. 
3) Atuação do Chefe de Posto 
- .Formação prec5:ria . _ 

. . . .. . 

•• Açao ~ segir.em cegamente as ordens 
- Nos projetos : cria, fomenta .. _...... ·, divisões .. - 
- Fiscalização da ~rea - não a faz 
- Não controla a entrada de bel.ti.da alco6lica. 
li$ RM,~Q,Ú.E .. c11.~Q..~:r.,Q~~Q.s, e_g,g_nt,nô.,s:os 
Va~~aro., mas algmnas sãa comuns como: 

esperar tlredo da FUN.AI 
- ingenuidade - oon.rã.am no chefe de Posto 

d8sconf:..ança ~ reconhecida pelo Anõxeaz~a 
orga.nizaçâo - Peresi recusando o chef0 do PI at~ demarcação 
chegam à rebP,J.cli.a 

- à 11.1. ve'L nacá.onal, sizr giu a ITT7J (Un:IPJ.o d?.s Nac Õ es Intl..~ genaa) - As- 
sembl~ia.s 

~\ Peôn~o e~~ r.rr.T~AT ,· 
,."' j ~~~C--:;';;..~---.~~~~~~ , 

Stthorna.r com à:luhei.ro; ·,..repr::J..rej_r 
..,.._ 

G) f'J:-:&-.8.?..S~~~:'!~~fl.i2:Y:'B. (antrop61o~;r)s:.- Go:on:tss~)es Pro-Ím.dio, Srnmer, 
OP AN, Cil~I ~ e·";.~ u ~ ) .. , 

A CN3"9 n:io ac8ita taz.ér o aval ela política indigenista oficial, 
tem o seu cam í.nho próprio. ·, 

CIMI : clialogar com a FUNAI 
Encaminhar para a FUNAI as propostas feitas pelos in.dios. 



J 
t 

- 3 - 
7) .Q..r,it~rios de indianidade (Documento da FUNAI) 
t uma. nova tentativa de emancipação (determinar quem i e qrrem não 

~ 1ndio). 
Indicador~s ger~ª: 
-índio é portador de cultura pr~colombiana 

n 11 n de mental.idade primitiva 
n " 11 de caracter1sticas biol6gicas, psíquicas e cuã- 

turais indesej~veis 
-Características fisicas: herança som!tica, grupo sanguinio, etc •• 

" qualitativas : mancha mong6lica ou sacral; forma 
do nariz; pel.os no corpo; pigmentação da pele 

- Critirio psic616gico: desajustamento psico-social. 
Esies crit~rios teriam sido apontados pela sociedade cientifica. 

Mas esta negou tal afirmação. 
Al.~m disso t~m indicadores apontados pelo indio (como auto~iden 

tificação ~tnica), pela sociedade nacional e pela FO'NAI. 
Opi11!.,Q..8S do _gru]2Q: O problema parece simples. Os casos pr~t~cos 

são dificeis : 
- pessoa que não se .. aceita como inaigena e a sociedade a jnlga 

tal ou vice~versa 
s6 o indigena pode dizer se é ou não Índio 

- tamb~m a comunidade indigena pode definir a indianidade 
~ d FUNAI nunca caberá a definição 
- auto-definição= única maneira de defínir 
8) Tutela (trabalho de grupo à noite) 
O grupo se deteve no aspecto da 11incapacidade relativa" ressaltan.. 

do as principais contradições entre a teoria e a praxis. 
- Incapacidade relativa a que? Para.o 1ndio os brancos são incapa 

zes relativos. Não sabemos caçar, pescar, ••• 
- Se são menores, não deveriam ser levados ao serviço militar. 
- A finalidade da tutela~ preservar não reprimir. Necessidade de 

cobrar da F!JNAI a tarefa de Tttteia. 
- Estudo mais profundo da lei. 
9) l'_er~ ( trabalho de grupo à noite) 
As comunidades indigenas·não têm direito à i:1m proprieJ!_ade .(~ da 

União)~ t~m direito à Eosse. Tudo mimdo pode ter propr~edade, porque ~ão 
o 1ndio? A prelazia i uma coletividade, mas tem direito â propriedade • 

.;:,. .. t,~ ..... ~ •,• .• 
Esse direi to pode. ser uma garanti.a, porque nãnguêm pode vender ( nem o ín- 
dio, nem a União). De outro lado· ~ uma falta de garantia. 

A União não respeita o direito de poss~ das comun:I.dades ind!ge~ 
(toma a terra. a arrenda para grupos estrangeiros). Na lei, a União pode. 
intervir por razões excepcionais :~·interesse nacional, utilidade pt'iblica. 
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AÇÃO EV»{(LELIZAWM (PADRE DION!SJO.) 
Não· se espera receitas, mas vai abrindo caminho, dentro da reali 

dade a transformar. 
Hl 10 anos a Igreja tomou novas linhas marcadas pela evangelizagão. 
A política indigenista tem seus objetivo~ e precisa saber isso 

mui to bem e relacion~-la com a si.tu-ação dos 1nd:i-os. Díante dlisso a Igreja 
estl procurando definir sua ~ção evangelizadora.o documento de Itaici, 
um forte apeio neste sentido. 

l);)cumento JlLI_iaá..çi_LCr@fil.: l.981 
l. um apelo aos agentes de pastoral 
2. um direito da Igreja de evangelizar 
3. evangelização, libertadora que respeita os índios, sua auto-de- 

jttnto 

terminação 
4e perman~ncia dos agentes 
5. O CIMI apresenta pistas explicitas e claras de evangelização 

conforme a orientação da Igreja, com alguns pontos b~sicos ~ 
- respe:m.talll as culturas dos Índios, seus direi tos blsicos, 

a semente do Verbo j~ presente, a liberdade do povo, tondo como 
c~ntro Jesus Cristo 
6. Que cada Igreja local assuma essa evangelização em nivel de con.. - e ienha uma programaçao apropriada. 
7, Que o CIHI seja uma assessoria. eficiente 
~çmnento de Assunci6n: 1912 
Tarefas·primordiais: - abandonar os meios opressores 

- proclamar com confiança o an-tincio de Cristo. 
Documento Y-Juca-Pirama: 1973 
Mos~ra; posiç~o <k\ Igreja frente aos povos ind!genas; 
- instaurar llDl processo de l'evelaçio libertadora pelo exemplo em 

primeiro lugar (testemunho, viv~ncia) 
- sentir junto ao povo os rastos de libertação 
Linha de ação: uma. encarnação XRX realista, sendo Uiil junto a eles. 
1Q encontro Panamazônico: 1977 -· ~- -- 
- QUe os a.gentes realizem uma conversão âs culturas dos indios 
- Conhecimento cient1fi~o das ~ulturas, linguas, etc ••• 
2Q Assembl~ia do ôIM,.I: 1972 
Enfatiza : o Evangel.ho f3 uma o.ferta gratuita de Deus a todos os 

povos. 
32 AssembJ.~ia do ,Cll-1,I, ! 1979 
Se coioca claro que o Evangelho deve ser uma resposta diferenci~ 

da conforme cada povo. 
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Abert5 a discussão acentuou-se: 

- precisamos saber claramente o que seja evangelização, qual a sua 
fi.na.lidade 

- a pessoa de Jesus Gristo ~ o centro 
- levar uma religião iigada~â vida social dos Índios e dentro da 

sua cultura, compreensiva .•. 
A tarde passamos ao estudo de texto do Pe. Paulo Sttess Cul"tu:JZâ.~ 

Indigenas e Evange1.i._~asã~, nos tr~s pontos: testemunho do vida, etapas 
de Evangelizaçao, Sacramentos 

Test.e.munho ele vida 
- A defesa da terra faz parte da pr6pràa Evangelização. 

O mission~io deve dar o seu testemunho de vida junto com o 1n- 
dio, sentindo os mesmos problemas e tentando amenizá-los, mas junto. 

Etapas ,de Ey_@~:1:-i-.~~~o 
Não podem ter prazos fixos. 
Evangelização ligada â interp9lação da sociedade dominante dentro 

de um processo de libertação integral. 
V') 

A Missão ou incommda ou se coloca a se"viço da sociedade dominante. 
A reconcil;i,a_ç.,fil) ~ desfazer a acumul.ação , redistribuir as t.erras (as ter- 
ras devem voltar ao dono original.). 

Antes do.an~ncio explicito: renunc1ar aos padrões culturais e aos 
privil~gios. A denúncia prof~tica não questiona s6 o.modelo socio-e 

conônrí co e os padrões culturais, mas questiona vida e ~. 
A denúncia pode soz- uma proclamação silenciosa dentro da· tribo : 

evangeliz~ão silenciosa para ganhar os povos; os 1ndios perguntam, depois 

e.xplici taç ão. 
A libertação vem dos povos marginalizados. 
Quando a. frente da sociedade naci..onal chega rápido: acelerar o 

ritmo de libertação e explicitar. 
Criar consci~ncia para auto-defesa. 

Os povos, para sua libertação, precisam de sinais visiveis (oa sa-. 
crrunentos, por ex.). Os sacraoentos têm eco nos ritos. 

Na l.iturgia falta audãcia. ~ humildade.da inculturação. As celebra 
ções devem ser compreensiveis e ineulturadas. As liturgias importadas 
criam tensão. 

"A Igreja. não tom outra alternativa par a manter sua universalidade 
do que na particularidade das diferentes culturas. tt 

§..acramen~s 
Assumir os compromissos·sem queimar as etapas. 
Os sacramentos tradicíonai.s que temos não oferecem libertação pa- 

ra os Índios. ·, 
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Ajudar os !ndios na defesa da terra e na conservação da lingua 6 

um eacraaen to , 
O missionário se encarna no meio como Cristo se encarnou no nosso 

meio. 

Xfil(JmA - lU.$.'J&g(L(F'l\~I Al_i~Q.) 
Os T~kuna moravam na terra firme (margem esq~erda do Solimões). 

Margem dire:L. ta : os Miranha. Nas ilhas e nas partee alagadiças : os Cm~ 
gua, 

Os brancos ac.abE'.Dl com os Omaguna, os M:lrainha 1ão embora e os TUkuna 
baixam :para a beira do Solimões. · 

Levaram Índios para a gcnerra do Paragnai (1870) e os que voltaram 
trouxeram doenças que quase dizimaram os T1tkuna. 

O general Rondon criou uma rese!ira em Umariaçu. 
1929: 2000.TV.kuna; 1942: 3000f 2962: 6000; 1975: entre 10 e 

15.000; hoje: 180000 no Brasil. 
Fornecerem comida para os seringu. .eiros (1', seringueiros). Mas o co 

m~rcio não t livre,~ entregue aos patr;es. 
Movimentos messi~cos para se li~rtar da escravidão. Os patrões 

acabaram. com esses movimentos pela força. 
Os Tttkuna são patrilineare.s(o pai tletermina a nação). são. divididos 

em clãs : . pâaaaro s / animais de pele e p\antas. Ca~amentos de lll!ma nação . 
com outra. Não se conhece a origem da ting.ua. deles. Os TUk.una não se mi~ 
turaram com outros povos. 

Diferença entre os T. em funçio do eont.ato •. 
Capitão : função criada pelos bran~a. Os patrões escolheram um 

chefe para contato comercial. 
santa.cruz: h~ nra jogo de apoio do aoverno, FUNAI, Militares ••• 

~IA 22 

•• ,- 
Canto "Dal,e tu m&10 a3. :indio11 

Leit 2 Cor 4,7-13 . 
coiocação em com~ das re~xões$sob~e o texto 
Oração de um salnlo 
w!_.ura e coment~io •. ctos reiMt!>:r.i9s de caêa l.Q,Calidade 
a, !Im.ar:iãc u 
Histórico 
Os moz-adoz-ee vieram de Bel~m, do igarap~ do Ou:rique, de Feij cal., 

de perto de Benjamin Constant, do Peru e da Col~mbia. 
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Principais problem,~ 
- Lideranças 
- Relacionamento e separação entre os da Cruz e os cat61icos 
-· GreJ'!.él.e influ'ência da sociedade de consumo 

-Situação de mão de obra barata 
~ Escola situada do lado da Cruz 
• Internação e atendimento no hospital. 
- Transporte, por terra, das pessoas e da- mercadoria que produzem 

para a cidade,. a feira ·e Lati.eia 

Atsª"-ª-~ a~ Q.11:L~~!~~ 
- Adquirirmos conhecimento da me~talidade e vida indigena, atrav!s 

dos contactos e da possfveJ~ convãvêneí,a, 
- Bferecermos condições.de os pr5prios ind1genas descobrirem 

Deus, na prépria vida indi.gena. 
- Orientarmos para que se forme um grupo de 1iderança que venha a 

trabalhar junto dos outros, coordenando as v~ias atividades(de f~, de 
educação. de trabalho, de comêz-cí,o , de terras)• 

b) lii~ ~,rico a t;~..J}..Q~. 
- Desde. o ano anterior, visita aemanaã., As vezes com res:Lizaçâo 

do culto, dirigido por um deies e pelas Irmãs. 
- Participação constante de um membro.e, às vezes, de alguns, nos 

encontros de agentes de Pastoral da Par5quia.Este mesmo, com outros dois 
membros, participaram do cuTso de Agentes d~ Pastoral realizado em Ben... 
jamin Constant (em 1980, coordenado pelo Pe. Ivo) e no inicio deste ano 
par td.ef.pou do curso para .Agentes de Pastoral do Batismo e jfi est1 atuan .•• 
do no Curso para os Pais e Padrinhos da sua aldeia. 

- Cursos: 1) para os pais e padrinhos; 2) para a vivtnd.a dosa 
cramento do matrimônio. 

- Brientação para a realização do culto dominical, pelo dirigente 
do çul.to. 

- Realização de palestras com projeção de slides, sobre temas e 
vang~licos e da problem~tica das terras. 

- Reuniões iniciais com o grµpo de liderança, indicado por um de- 
les. 

Orientações informais sobre sa!tde. 
Ob.Jl. - O mini~posto de sa~de est~ orientado e mantido pela EMATER; 

a Esco1a, peia UETEB~ 
Di.ficw..ldades encontradas 
pn •••••••••• --.. p. ---· 

- D:Lstância e falta de meios de· comuni.caçio e transporte. 
- Desconhecimento da 11.ngua e· da cu'L tura tUkuna. 
- Im.possibilidade, na situaç~o atual., c.le convl.vêncã.a , 
Os problemas que o grupo enf~~nta. 
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- Boa ac o.í, J;uç_$:o do t.raba.lho feiro, - - 

- Dem~si~~~ colocação do rito e modo de celebração da religião do 
heanco, sem étle;o esper;ffj_co do ind'Í'..gena~ 

J:e.r:s]E?~S~~:~.Y~ 
Melho~ conhecimento e mais contactos com as pessoas e com o grupo 

de lide ranç:ae 
R~,i.l:l,;.g.§.~ •• .lP-º-ªl e ,.go,rrn1,:Q,i.Q;.a •. d~. in.d.1-,g,,en.ª 
a) P.9.Pll).2-&,.ão e11Y.0JL Y,_G,11 ~E.l 
Menosprezo e desvalorizaç·ão da peasoa, do seu trabalho e do seu 

c.om;rcio. Curiosidade. 
b) ôrgãos do Gover~~ 
- Militares: mão de obra, para trabalgos pesados 
- ~ss9lq: certa imposição (não total) do Plano da SEIXTC. 
- ,t(JNAI: As vezes, conflitante; parece-nos que os cat6licos 

sofrem menos a influ~ncia da·FUNAI. 
- j}i.A.T~~ : "trouxe ajuda de re1:r.~dio - mas o mini-posto não tem 

quase rem~dio nenhum". 
e) P2lt!:.é!ª ~1M 
- Santa Cruz: atuação quase total na ~ea depois do igarap~- 
- Assembl~ia de DeU§.: atuação na escola, atrav~s da diretora e 

de uma professora, durante o período escolar e com aulas de religião aos 
sábados. 

d) Q..11tras forç___as 
-PatrÕe~: o tratamento mais ou menos adequado, depende do patrão. 
-Comerciantes: sempre fazem abaixar o preço de sua mercadoria e 

artesanato; nunca pagam o preço que os Tttkuna pedem, de inicio. 
Posicionamento da comunidade indigena 

FrentEt-ª- nossa atua.9,.,ãQ, : Parece-nos de aceitação; às vezes com a. 
n~ee critica da diferença de atuação com eles e com os brancos. 
"A1guns querem o Frei e as Irmãs morando no mnariaçu, como os freis em 
Belooi e as voluntfu-ias em Feijoal".· 

Este ~elat5rio foi elaborado junto com um grupo de TUkuna (homens 
e mu1heres). 

Comentro-ios 
H~ 1ndios recrutas? Eles se apresentam ou são recruta.- Pergunta 

dos? 
Be~rposta : H~,. :inclusive soldados; quan.to aos recrutas, não sabe 

mos se se apresentam ou sãotecrutados. O soldado, parece-nos que o~ 
porque eie quer, aliás, d~ a impressão de qµe · julga urna honra ser so1- 
~~. 1 :t 

1 
f· 
% 

l 
,;· - 
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2. Be15m do Solimaea 
!&._e ç\]..ll~çÂQ. 
Margem esquerda do R. Solimões, a pouca distância do Evari, o lu 

gar da origem mitica dos Tttkuna. 
His"t;~"t_iC~ 

~~ l870-79 : Missão do Caldarão dos Franciscanos 
l880: passa a ter patrão 
1935-38: construída nova igreja, escola e casa para sede da ca- 

tequese entre os Tttkuna. 
1963 : começam a juntar-se familias TUkuna 
1969: iniciada a escoia e o padre passa a morar em Be1fmi 
1972 : divisão entre os T. por causa. da Irmandade da Santa Crttz 
1975: requerida a reserva indigena; o patrão abandona Bel~ 
1976: primeiro funcion~io da FUNAI 
1977: começa a atuação do SESP 
Princi~eils probl..fil!l-ª.§. 
•;terra não demarcada 
- divisões por causa de religião 
- v~ias proveni~ncias dos grupos familiares 
- iutas de liderança 
- escolas não adaptadas para os ind!genas 
Atuag__ão 

•11.ímanizar e libertar para evangelizar 
Escola; (s6 os cat6licos)ensino bilingÜe os primeiros anos 
Sa1i·de : distribuição de rem~d:los; cooperativa (PHSE); SESP 
Catequese: meninos e meninas; preparação aos sacramentos eomo .. 

meio de vi'V'ência comunit~ia 
Defesa por parte da Igreja dos ritos e festas tradicionais. 
Jl!,.j';t..guldades 
Patrões; divisões religiosas; FUNAI; lideranças hõstl-is; isola. .- . ... ~ 

mento e incompreensão dos agentes e dos problemas 
pr1 tica( auto) 
FàLta de preparação especif'ica 
Insuficiente preparação dos elementos ind!genas. 
Diferenças de priorid!.ades entre os agentes e os ind!genas. 
P~~~pe e t~,Y.ru!, 
- Go:.l."'::inuc..:."' a presença evangeliza·dora. 
- Esperança de ter meios para corresponder aos desejos materiais 

dos indÍgenas. 
- Abrandamento da animoàidade contra a I~reja Cat6lica.Assim esta , 

po der-â ajudar melhor os indigenas na, reivind'-.caçã.o dos seus direi tos. 
- Melhorar a parte escolar com ·escoias mais adaptadas 
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Realidade local e comunidJade indigena 

Pop_ulaç ?.O envol venit,e 
a)Depend~ncia eco~&nica dos centros (Tabatinga1 Letícia) com rela- - . . çoes desiguais. 
b)Pres°êni'! a de "civilizados" anterior aos indigenas no povoado , 

Exemplo delet~rio dos civilizadps 
c)Atriws continuo;s, âs vezes fomentados artificialmente por a.1.gumas 

lideranças :lndigenas. 
d) Alcool introduzido, às vezes pelos indigenas no povoado. Estrago 

entre os cat6licos e animosidade dos da Cruz. 
Governo e FUNAI 

• irea de Segurança Nacional 
- Depend~ncia da Base da FUNAI em AtaJ..aia (seria melhor uma ajudân 

cia s6 para os TUkuna). 

- Elementos não capacitados 
Planos não adequados 

• Problemas adiados e não resolvidos, sobretudo os brancos, terra, 
eàcol.a 

~ 
- Inter_fertncia dos "padr-ea" itinerantes 11civiliza.dos" que ª"" 

cirrar.1 os ~nimos e extrapolam as lid~ranças e procuram manter a divisão 

pe.ra uma melhor exploração econõmica. 
Remanesc~ncia do sistema patronçl]. e do comircio de exploração, s6 

que os agentes são os indigenas mesmos~ 
Pesicionamento da comunidade 

Bastante bem aceito em quanto se refere à assist~ncia. Isto por 
todos. 

Os cat51icos recebem bem o en,...sino religioso. 
Obs.: De Beltm dependem 10 outras comunidades tttkuna (Feijoa1, 

Vera Cruz, Guariba, Tamandui, Tacana, Nova Esperança~ Piranha, Palmares, 
Caja:bi, Vendaval) e 2 Cocama (Sapotal, Bananal); 9 comunidades de civi1i 
zados e mestiços. Quase todos são da Cruz (6 são cat6licas). 

Estudar a maneira de não se perder o bem que a Cruz trouxe (mo 
ralidade e comunitarmsmo) 

No Taca.na tem o perigo de invasão de terra por parte do INCRA. 
Do rio Tacana dependem a vida e sobreviv~ncia dos Tttkuna de Bel~m, 

Coment~ios 
Perg. : Qual~, mais concretamente, seu•trabalho? 
R.: Visita às· comunidades. Cuida ~a sa~de. Respons~vel pelas es 

colas de Bananal, Palmares e Piranha(indica os professores). Tem "UIDa pe 
quena serraria. Todas as noites, missa com explicação catequiti"Ça, às 52 
feiras, missa numa das casas.D~ certa força e apoio ati aos da Cruz. 
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3. ~i.,ioaL 
Hist5rj.co 
Se crio~ em l963 devido à presença e certas promessas do Frei Je 

remias contribuindo assim para que se reunissem algumas familias da re 
dondeza. 

Em 68, algumas dessas familias, decepcionadas por não terem rece 
bido do padre o que eles esperavam e pediram abandonaram a Igreja Cat6li 
ca e aderiram à Assembl~ia de Deus. 

Em 1971 foi construida a Igreja Cat~lica. 
Em 1972 chegada da.._..s voluntárias/e, em abril,deu.se inicio à esco 

la. No mês de junho a quase totalidade do povo cat5lico adere à Cruz. 
Di fi c.ul dades 

Terra não demarcada 
- DívisÕes internas (religiio e lideranças) 
- Falta de professores e m~todo adequado na escola 
- Falhas na assistência sanit~ia 

Atuação 
- Evangelização, particularmente com a formação de Comunidades de Base 

Educação: escola da Prelazia em convênio com a Prefeitura 
- Safide: assistência atrav~s de uma · · volunt~ia 
- Catequese visando particularmente a formação de catequistas 

Dificuldades na· atuação 
- Falta de conhecimentos da lingua, mentalidade, cultura, vida, etc ••• 
- Enserimento dificil com a comunidade: prevenção nos indigenas por mo- 
tivos religiosos. 

Comentários 
Angel1ta; A FUNAI colocou um 1ndio no posto de sa~de; isto ajuda 

'r')) ••• 

para a compree~ao dos que procuram o posto, mas~ mui~o falho porque o 
indio não tem e preparo. A medicina para eles pode tudo e por causa dos 
medicamentos deixam ps remtdios naturaia. A medicina do branco nio con 
aeg~curá-los, com isso se decepcionam. A medicina preventiva ainda ia - partir da curativa. Falta muito (valorizaçao da medicina tradicional, 
prevenção) • Falta tamb~m pessoas TUkuna com preparo suficiente para 
trabalhar no posto. 

4. Tonantins - Perspe~ivas de trabalho para 82 (no Iça) 
l) Grupos indigena_§: Paran~ do Matim-tim, são Pedro, Nova Esperança, Be 
tânia• Lago Grande. Santo Antônio 
2) Problemas: ausência da Igreja (6 anos); exploração econômica e reli 
giosa; presença militar na âr-ea; latifundi~rio· ( compras de terra) 

••••••• E'_ 
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3) Pistas para a ação - 1982: levantamento da população; reuniões (por 
proximidade) para saber das esperanças e necessidades; com eles encontral?' 
e apoiar pistas de soluções. 
~: com a presença de uma enfermeira nosso plano terÍ acr~scimo. 

5. mm 
Locali,za__ç,;_,Q. 
Comunj.qades indÍgenas de Vendaval., são Domingos e Campo Alegre 

(Município de são ,Paulo de Olivença) 
Hist6rico --- 
Atualmente, atuamos somente na área de escolarização nas .. comunida 

des acima mencionadas. No inicio das atividades do MEB (1975) t trabalha 
mos em Bel~m e feijoal., realizando, al~m dos trabalhos de escolarização, 

. ... 
atividades de grupalizaçao. 

Em 1977, a Prelazia, convidada pela FUNAI, reiniciou suas ativida 
des em Venadaval, através do MEB. 

Em Campo Alegre e são Do~ingos, a escola era orientada por pasto 
res batistas. Com a ausência dos pastores, a parte educacional foi assu 
mida pelos nativos. Como o Mobral deixou de atuar nas !reas indigenas e 
n Funai não atuava no setor escolarização, o MEB foi convidado para as 
sumir a tarefa. Treinamos os monitores que deviam assumir a escola. 

Problemas 
- Bilinguismo: dificulta a transmissão de id~ias bem como a percepção. 
- Falta de contrato para professores tUkuna. O MEB, por ser uma entidade 
filantr6pica, dispõe de poucos recursos para proporcionar um sal~io jus 
to ao monitor (gratificação de~ 800,00 por mês). 
- Nestas tr~s comunidades não existem postos de sadde. Doenças: gripes, 
verminoses• sarampo, coqueluche e tuberculose. 

Atuaç~ 
Ob.jetivos 
O Movimento de Educação de Base (MEB) é uma entidade fllantr6pica 

sem fins lucrativos, criada pela CNBB, em 1961. t 6rgão de colaboração 
do MEC nas atividades telacionadas à alfabetização funcional e à educa 
ção de adultos. 

O objetivo geral do MEB ~ a formação integral do homem para sua 
promoção humana e cristã., p~oporcionando-lhe uma educação de base vi 
sando ajudar as crianças e os adultos privados de uma educação esaolar a 
compreender os problemas do meio em que vivem, a se fazer uma id~ia dos 
seus direitos e deveres tanto indivi~duais como coletivos, e a partici 
parem ma:hs eficazmente go progresso econômico e social da comunidade da 
qual fazemfparte. O MEB vfsa ainda um trabalho de formação e conscienti- ... 
zação da digniglade da ~éssoa humana e a desenvolver o sentimento de ., 
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solidariedade cultural e moral dahumanidade. 

Nestes termos, v~-se que nosso objetivo não restringe-se apenas a 
ensinar a ler, escrever e calcular. Nossa meta principal~ tirar o homem 
de uma atitude passiva, ingênua, amoldada, levando-o a uma atitude 
critica, que, por sua vez, deve conduzir a uma ação. 

Atê o presente momento, nas comunidades ttlk.una, este objetivo 
ainda não foi alcançado em sua totalidade. O motivo pelo qual não entra 
mos ainda num t.rabalho mais dí.nãmí.co e correspondente aos nossos obj ati 
vos restringe-se ao respeito que mantemos por uma cultura diversa,"para 
que as atividades que pretendemos realizae futuramente não sejam vistas 

N ~ ~ como uma imposiçao • .Alemdisso, a dificuldade de assimilaçao devido ao bi- 
linguismo contibui para que andemos a passos lentos. Atrav~s dos monito 
res,. a tarefa se torna mais ftcil, uma vez que ao receberem o treinamen 
to para ministrar aulas procuramos, ao mesmo tempo, relizar com eles es- 

~ - .. - ta tarefa conscientizadora. Nota-se que os esforços nao sao em vao. A- 
trav~s do cti.J.6go entre monitor e aluno tudo se torna mais fácii, pela 
comunicação no mesmo idioma. 

A FUNAI tem-nos acolhido muito bem e considera nossa tarefa valio 
sa tendo em vista que outra entidade não atua na ~rea. 

• N Avaliaçao 
Apesar de lento, o trabalho tem sido produtivo. Aceitação boa, a 

colhida excelente. Falta-nos maior colaboração por parte de todos os que 
iutam e defendem a mesma causa. Talvez não simplesmente por uma omissão, 
mas, principalmente, pela distância que mantem1~~~ quem sabe por nossa 
pr6pria culpa, e pela falta de divulgação dos trabalhos que realizamos, 
pelo desconhecm.mento que existe sobre a atuação do MEB, o q~e i e o que 
faz. 

E.~.~-Slll32..._t_i vas 
Pretendemos realizar com o grupo um trabalho mais el~stico, con- 

tando com a colabotação de quantos estejam empenhados na defesa da causa 
indigena. Precisamos nos unir para compLement-ar- esta tarefa. 

Q11adJ:q_-:,~esumo das a_t_;_vidades 
Vendaval: 730 habitantes. Núcleo escolar com o curso de alfabeti 

zação funcional; 28 alunos matricul~dos. O monitor e'tttkuna. A FUNAI man 
tem outro cursinho de alfabetizaçio.' _Religiã.o : Santa Cruz. 

Campo Aleg_:i;:§.: 1.076 habitantés. Tr~s n~cleos escolares: um de 
alfabetização funcional, com 35 alunos matriculados; um de;Suplstivo de 
lQ Grau la. Fase "A" com 35 alunos e um de Supletivo la. Fase "B" com 30 
alunos. Todos os monitores são t'UJ;ç.una. Religião : batista. 

sio Domingos: 284 pessoas. Dois ~úcleos escolares: um de alfabe 
tização funcional com 22 alunos e outro do Supletivo la. Fase 11A11 com 
22 alunos tamb~m. 



..• - 
- 14 - 

Realidade local e comiunidade indisena 
S6 a FUNAI atua nessas comunidades. 
Os patrões e comerciantes já não gozam de certos privil~gios e •.• . 

nao podem mais enganar o Tükuna, 
Posicionamento da comunidade indigena 

Boa acolhida e desejo pela perman~ncia da atividade do MEB. 

t 

1 
j 
1 

60 Coordena_ção 
Atuação 
a) Ob.jetivos 

1) Trabalho na bacia do Java.ri: levantamento da ~rea, tentando 
uma progrssiva penetração nesta irea em vista de realizar um trabalho 
mais continuo. 

2) Coordenação da Pastoral Incligenista: tentar organizar uma pas 
tora]. indigenista de conjunto que reflita sobre os problemas e a atuação 

junto aos fndiCJB e traça linhas de ação em conjunto; apoiar a orgamizaçã:> 
dos Tltkuna; tentar engajar sempre mais a Igreja como todo nas questões 
indigenas. 

Hi§t6r;tç_o da atJ1ãÇ_ão at~ hoje 
Entramos na OPAN em julho de 80. Chegamos na Prelazia; contrata 

dos peLo bispo, em outubro de 80. 

A nossa finalidade era de fazer um trabalho na bacia do Javari. 
Mas, na ausência de Dom Adalberto, não foi possivel penetrar nesta re 
gião. Decidimos então de aproveitar eaaea meses para nos preparar melhor 
para o trabalho : curso de enfermagem (em são Paulo de Olivença, depois 
em Benjamin Constant), aprendemos a arrancar dentes, estudamos bastante 
(antropologia, lingu.1.sticit), tq .. os informações sobre a região do Java 
ri, procuramos o material. existente sobre esta região. Tomamos contato 
com os indigenas que baixavam do Javari, visitamos regularmente asco 
munidades Ttlkuna perto de Benjamin Constant, çolaboramos no trabalho de 
levantamento sacio-religioso da par5quia de B.c •• Durante a semana do 
fndio : palestras no col~gio (do Jardim aos professores) para tentar va 
lorizar as culturas ingígenas. Em janeiro de 81, participamos da Assem. 
bltia da OPAN e da Assembl~ia do CIMI-Regional. Em julho-agosto, o Síl 
vio participou da X Assembl&ia do CIMI-Nacional, de um encontro sobre 
sa~de indigena e fez um curso de lingu1sticae 

Em setembro de 8l, na reunião da Prelazia, foi definido o nosso 
trabalho : CoorElehação da Pastoral Indigeni·sta, começar o levantamento 

•• # N. 

do Javari. Setembro-outubro : conserto da casa e preparaçao da reuniao 
da Pastoral Indigenista. 

. . 
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- Fazer visitas nas comunidades TUkuna onde a Prelazia atua, para tentar 
manter uma coesão no trabalho, fazendo circular mnformações, etc ••• e pa 
ra ter condições de apoiar concretamente os trabalhos feitos e de dar a 
poio em caso de dificuldades. 

- Visntar outras comunidades Tttkuna para ter uma melhor visão de conjun:bm. 
- Na medida do possível colaborar na implantação de um projeto de alfaba-. 
tização para adultos adaptado â realídade TUk.una. 
- Apoiar as reivindicações dos TUkuna. 

Penetrar devargarzinho no Javari. 
Posicionamento dos Ttikuna frente a nossa atua_.&..ê.Q 

Visitem frequentemente a gente(Tll~una de Santo Antônio, Porto CoR 
deirinha, Feijoal, Vendaval.~ Veneza, Campo .l'.Uegre), procurando conse1hos 
ou uma mão para resolver problemas diversos&Temos mais contactos com os 

.•.• 
da Cruz e batistas. Eles sabem que trabalhamos.pela Prelazia e nao se im- 
portam, até nos convidaram para morar com eles. 

Região do Javar,,i 
H:i_§..t1Srico 

1850: la. noticia de moradores brancos no Javari. 
1874: h~ uma migração importante de ·brancos para o Javari, â procura de 
seringa. 

Inicio do seculo: o Javari ~ bastante povoado, a navegação fluvial~ de 
senvol.vida e barcos a vapor aportam na pequena cidade de Reraates dos Ma 
lesJ na conflu~ncia do rio , .. :.· Itaquaí; tamb~m embarcações menores su 
bem o Javari atf o Galvez. 

1930 :a queda do preço da borracha provoca o despovoamento do Javari. 
1945 : inicio da eXpl.oração da madaí.r-a, pr í.ncã.paíment.e c e dr-o , Desde ent31» 
h~ constantes conflitos entre madeireiros e 1ndios. 
1964: h~ intervenção de Exercito peruano na ocasão de um conflito entre 
os indios do Galvez e uma expedição organizada por autoridades eclesiásti 
cas peruamas(pesquisa). V~rias malocas foram bomoardeadas por\11elic6pte 
ros. Muitos indios se refugiam do lado brasileiroº 
Nesta ~ltima d~cada: chegada d~ FUNAI (73); pesquisas da Petrobrâs no Ja 
vari; inicio da BR 307-Permmetral. Norte que deverá ligar Cruzeiro do Sul 
(Acre) a Benjamin.Constant. 

Terra 
Não tem terra d~marcada no Javari. 

1969: proposta de implantação de Colonias IndÍgenas no Javari e Curuça 
para povoar a fronteira (Mi·nis"itf.io do Interior). O plano não foi levado a 
diante~ mas teve repercusspes (ex: 1ndios Kanamary e Mayuruna levados no 
Javari, e outros deslocam,ntos de grupos indigena~ 
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1972: la. proposta do Parque Indigena do Vale do Javari., .lançada pelo 
:funcion~io da FUNAI, Sebastião .Amâncio da Costa, que abrangeria os rios 
Itaquai, Itui, Curuça, Javari e seus afiuentes. 
1980: A FUNAI envia 3, equipes para estudar a viabilidade do Parque do 
Vale do Javari, incluindo a ~readas cabeieiras dos rios Jandiatuba e 
Jutai. 

Missões 

- A atuação da Igreja Cat6lica no Javari foi efetuada atrav~s das deso 
brigas$ 

- A Missão Novas Tribos do Brasil atua junto aos Marubo h~ mais de 20 
anos. 
- Do lado peruano, os Mayuruna são assistidos pelo SIL (Summer Institute 
of Linguistics) 

Povos indig~nas 
No Javari e afluentes, vivem os seguintes povos indigenas: Mar~ 

bo, Kanamary, Kulina, Matses (Mayuruna, Maya)J al~m de vários grupos i 
solados. 

~oment!rios 
Pe. Egon: A Prelazia de Te~t no alto Jutai tem os Índios Kana 

mnry (200), os Tukano (10 familias) e 4 grupos de Ku1ina •. Uma das pro 
postas do Parque~ de incluir nele as aldeias desta parte. Nesta parte 
tambim ~ que se desenvolve mais a pastoral indigenista da Prelazia de 
Tef~. 

7. ?astoral indigenista de Tef~ 
1979 : Dom Joaquim escreveu pedindo ajuda da OPAN e do CIMI. A 

OPAN mandou membros para a Prelazia. Viagem de levantamento pelos rios 
Jutai, Jurua, Japura e Solimões ( no rio Tet'e não h~ mais indigenas). 
Grupos indigenas pequenos num total de 2000 indioso Grupos : Mak.u, Tuka 
no, Kanamary, Miranha, Marajona, Cambeba, Katuldma, Cocam.a, TUkuna, KuJi 
naõA FUNAI s6 man:hem um posto na Prelazia de Tef~. 

Junto ao Solimões h~ mais trabálfuo de pastoral à nivel de luta pe 
la terra. Miranha: ~nico grupo que tem as suas terras demarcadas. 

Perspectivas 
- Batalhar pelo Parque do Javari 
- Lutar pelas terras dos Katukina 

Conscientizar sobre problemas de terra (em 1980 j~ houve um encontro 
de todos os indigenas da Prelazia) 

Programação 
A Prelazia liberou Frei Martinho para ser elemento do CIMI na 

Prealzia. Mentalização dos vig~ios para o traüalho indigen:ista.. Em to- 
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dos os anos e reuniões, programações especificas no setor indigenista 
e, na medida em que as par6quías solicitam um membro da pastoral indi 
genista, um da equipe va ajudar a fazer a progrrunação indige:hista da pa 
r6quiao 

Elaboração e divulgação de material informativo tamb~m para a 
catequeseº Boletim da Prelaziao Avisos e outras programações atravis da 
R~dio. 
Mais contactos com os inc.11genas e incentivos para eles fazerem reun:i,Ões 
inter~tribais e participarem da assembliia de agentes da Prelazia~ 

Perspectivª1?; 
Participação nas reuniões do CIMI e de outras organizações comprometidas 

com o trabalito indigenista. 
Ter materie.l audio-visual e de pesquisa. 
Contacto com a Prelazia do Alto Solimões. 
Para esta programação, a equipe conta com todo o apoio da Prelazia e 
a manutenção de seu trabalho~ atrav~s de projeto da pr8pria Prelazia. 

8. CIMI-Norte I 
O CIMI, em Manaus, t uma equipe para assessoria e junto ã CNBB, 
Um dos maiores regionais do CIMI : Amazonas e Roraima (11 circuns 

cri~Ões eclesi~sticas). 
Preluzias com setor de pastoral indigenista: Roraima, Itacoatia- 

ra, Tef~, .tato Solimões. 
Prelazias sem setor de coordenação, mas com pessoas liberadas i 

Parintins, Lábrea, Borba. 
Arqudiocese de Manaus: está se começando um trabalho de pastoral 

indigenista urbana~ 
Visitas a todas as circunscrições eclesi~sticaso Trab~lho com 

grupos de apoio aós incligenaso Den~ncias das falhas da FITNAI. 
Relação com o J?.orant1-m,. : maior estruturação do jornaJ.; sepa 

rou-se da coordenação dm CIMI. 
~rspectivas : participação na Assembl~ia da CNBB; Curso de lin 

guística de 5 a 20/1/82, em Manaus:; Assembléia do CIMI de 24 a 26/1/82, 

em Humaiti. 
Atualmente, o CIMI tem duas assessorias a nível nacional: asses- 

soria juridica e assessoria de s~âde~ 

9. :vur-u.!,· Tl-IN (Nova J._tã_Ua) 
Lo e a]J. zaç ã.Q. 
Margem esquerda do igarap'é · A.C111ruy, a uma hora de motor de Amatur'a. 
Hist~rico . . ' 
Em 1970, por causa de uma ~agação muita grande, os 'Ji'Ukuna que 
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moravam na.v~rzea, aos redoes de Amatur!, encontraram-se em grandes di.- 
f:Lculdades. ]))m Adalberto e Frei Benigno deram a sugestão ao Tttk.una Ma 
nuel Saldanha de convidar opovo dele para se transferirem dentro do 
igarapl9 Acuruy, numa terra firme. Frei Girull, começando o trabalho de de 
sobriga, foi dando uma ajuda para formar uma comunidade(reuniões para. , 
discutir sobre o trabalho a ser enfrentado: roças comunitárias, etc ••• ) 
A par6quia de .Amatur~ ajudou com mate!?ial de trabalho, alimentação, tez 
serrar a madeira t..trada pelos. TUkuna e mandou construir uma escola.Nes 
ta lecionavam tr~s professoras: duas pagas pelo Governo do Estado eu~ 
ma pela Prelazia. Frei Gino assistiu a povoação com vacinas e r?m~dios. 
1~ meses depois do inicio da construção da alüeia: 650 TUkuna). 

No dia 24 de julho de 1972, o Irmão Jos~ da Cruz veio fazer uma 
pregação anunciando .. ·,. breve o fim do mundo : os TUkuna deixaram de tra 

balhar, ficaram uma semana ao p~ de um cruzeiro e adoeceram. Frei Gino 
e duas professaras combateram as do enc as , Dopcd s da saida do Irmão Jos~, 
ficaram na maior mis~ria~ Pelo fato que as professoras não adotaram a 
nova religião foram ameaçadas e pratica.mente constrangidas~ abandonar 
a escola; portanto tudo foi paralizado. Somente depois de uns 4 anos, 
vendo que o mundo não acabava ~ que r-ecomec ar am a trabalhar . mais se- 
ri~~ente. Aos poucos algumas familias descordaram com a nova religião e 
sairam do lugar. Umas 4 famílias deslocaram-se a um km., em um lugar 
chamado Canimaru e, em maio de 8l, o TUkuna Olavo veio convidar Frei 
Gino a visitar a comunidade nova. Frei Gino a visita cada 15 dias. Ju:n. 
tos foi decidida a construção d:à. capela e da escola. Dom Adalberto inceti 
t.Lvou :prometendo apoiar uma professora. 

Pr~nc1~ios de....§l_tFa~ãQ 
O outro ; Cristo 'que vive em cada um; tendo consagrado a minha v1. 

da a Ele, o meu interesse e doar a vida sem me apoiar nos resUltados. 
Cada homem~ parte da familia humana, portanto cada um tem uma tarefa a 
cumprir na vida; t ambêm o indio estã no jogo; descobrir a vocação de ca 
da um. Na comunidade se mostra mais claramente a grandeza de Deus e do 
homem. Procuro descubrir o bem a~t~ntico do pr6ximo e ajud~-lo a conse 
guir o pr5prio amadurecimento, tópn~-lo adulto, apoiando-lo, mas deixan 
do que el.e mesmo faça os p ae ao a, '.'. ~ ! 

Terminndos os relat6rios, _\p~ssou--se à preparação da missa. 
·:i . 

:qrA 23 

Oração. 
Trabalho em grupos 

f 

a/partir de uma síntese dos .t'elat6rios. elabo- 
r 

•; 
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rada pela coordenação, estudar mais a fundo os problemas dos indigenas, 
analisar a atuação correspondente e avaliar o trabalho~ Depois, escolher 
os setores onde agi~ em prioridade e propor pistas para 1:1ma futura ela- ... ..• 
boraçao de linhas de açao comuns. 

~e~?rio ; ~istas para elaboraç_ão de linhas de ação comuns 

,Evan.M)-á.'.?-~~º- 
- Finalidade: anunciar o Cristo, respeitando a cultura. 
- Publ.icar cartilhas sobre al:/,necessidades da(s) comunida.de(s) baseada$ 
possivelmente na Biblia para a aceitação dos vários grupos religioso,s., 
- Sentir no povo os sinais de Deus e descobrir a vida divina no ritual. 

Descobrir no povo valores que ajudrun na sua pr6pria caminhada. 
- Estudo da lingua e conhecimento da mentalidade e da cultura. 
- Não remover os agentes de pastoral indigenista com facilidade. Conta- 
tar as cúp,llas das congregações para que isso não. aconteça •. 
- Orientadores para evangelização, educação, etCooe 
- Viver com eles e como eles0 
Igre_.ig.§_ 
-Outras crj_ar amizade atrav~s de uma atividade ( aprendizagem da lin- 
gua, levantaoento, etCooo) 
-Todas : nas visitas e conviv~ncia falar e mostrar que a Igreja Cat6li 
e a quer trabalhar com os Índios e apoi5.-los independentemente da religi- 
20 que professam. 
Ed.u.caitão 

- t= 

- Criar uma unidade educacional própria para todas as escolas Tttkuna. 
- Criar um centro de formação para os professores (Tttkuna e brancos) le- 
cionando nas escolas Tflkuna. 

-T·ema da próxima reunião : e ducaçao • 
- Conseguir todo o material escolar j~ publicado para os TUkuna. 
-Projeto de alfabetização para adultos adaptado d.realidade TUkuna. 
- Incentivar nas escolas id~ias de cooperativismo. 
- Conscientizar sobre o nosso sistema. 

~ 
Para melhor respeitar a cultura indigena, conhecer o significado da cul 
tura indigena a br-avê s de : 
- cursos de an t.r-opo.i.ogâ.a; linguistica, •.•• Lnt er-cãmbâ.oe com an tr-opô.Lo goa , 
- trocas de 3x:peritncias e circúlação de informações e material sobre 
os povos indigebas da Prelaziai 
- estudo~. de temas específicos' nos encontros. 
- obter material bibliográfico0 

Conscientizacão ___ _...__....,_-"" . . 
- Dialoga~, conscientizar atravê~ de publicações1 cartilhas que tr~tam 
os problemas mais urgentes e de maior import~cia para a comunidade. 
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- Fazer conhecer o Estatuto do !ndio- 
- Trabalho de conscientização (discussão sobre terra, Estatuto, ••• ) a n1. 
ve1 de comunidade global. 
- EXplicitar as intenções da FUNAI aos !ndios (ex: crit~rios de indiani 
dade). 
S0c1edade envolvente 

a)Exploração 
- Orientar os Índios que querem sair da aldeia para trabalhar (sal~io, 
carteira de trabalho, informações sobre os direntos trabalhistas, ••• ). 
- Ensinar a taboada, aritm~tica (na escola e fora da escola, por ex. C1ll\ 

so para os homens que vão vender, antes da safra). 
- Incentivar projetos comunit~ios. 
b) Influ~nc.l.§; 
- Conscientizar a população branca 
ind.Ígenas (nos gupos de jovens das 

sobre os direitos 
..,. 

das populaçoes :,• 

par6quias, nas escolas), aproveitanào 
especialmente a Semana do índio. 
- Valorização das culturas ind.Ígenas. 
e) outros 6rgãos :-< 

,1 

- No que for possivel, trabalhar em conjunto com a FUNAI e outros 6rg~s 
atuando junto aos 1ndios. 
- Encaminhar para a .FUNAI as propostas feitas pelos Índios. 
d) ~rojetos econ~micos 

.• Acompanh~-los. 
SaÍlde 
.- Valorização da medicina indigena. Estudo da medicina ind1gena. 
- Alc.ool: cartilha sobre os perigos do alcool (mostrar queno alcool 
escraviza.os Índios). Ver ao nível das lideranças como dificultar venda 
e consumo. 
Liderança,s 
~Respeitaras lideranças existentes, para não criar lideranças artifi 
d..ais. 
- Entender como funcionam as lideranças. 
Or~nizacão Tükuna 
- Não s6 pensar em assembl~i~s a n1ve1 estadual ou nacional., mas incenti 
var reuniões regionais ou de ·grupo (nas pr5prias aldeias). 
Werra 

- Se informar sobre a s:,i.tuaç'âo da terra e, junto com os índios, elaborar 
propostas de demarcação. _,,. .. 
- Estudo juridico sob~e a situação e a problem~tica da terra pelos agen 
tes e pelos indios, para.,,poder dar apoio melhor às reivindicações. 
- Conscientizar os !ndios·que a,terra deve ser demarcada no 1r10me da tribo. 

'· 

1 

J 
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- Apoiar, junto à Prelazia de Teft, a demarcação do Parque do Jav.ari. 
- Se preocupar com a organ:ização de u..ma pastoral da terra. 

TARJ).11 
Mt., 6,19-34 
,E._}Ç]Q~~~ão d~s TU_kuna Roberto-L-li,.~2~rto e Fran$~..2. 
Relação do encontro realizado em Campo Alegre onde se reuniram 32 

caciques, de aproximadamente 30 comunidades para discutir assuntos cli.ver 
sos e principalmente o problema da terra. Disseram que "Tlfu:una trabalha 
mui to". 11NÔs não temos t,erra e queremos o nosso pedaço d~terra porque pre 
cisamos trabalhar e produzir. A terra~ a nossa riqueza e n6s precisamos 
para nô s e para as no eaas criaturas. 11 No Solimões não existe nenhuma ter 
ra demarcada e sentem a urgtncia de resolver a questão. Ef1'!!stão tomando 
tudo". 

Educag__ão indigena (Jussarª): su@stões PNª alfabetização des ·ã.- 
dultos 

Para haver uma interação entre a alfabetização e a formação deu 
ma consci~ncia em torno de problemas comuns e àa mobilização para enfren 
tGr tais problemas, seria bom partir do m~todo Paulo Freire, adaptado à 
realidade Ttthuna. 

Esse projeto de alfabetização visa atingir a população adulta~ que 
t.em conhecâmerrto da lingua portuguesa e que já possuem algumas noções de 
escrita. 

A'temática do curso deve ser pensada em função~da própria realida 
de do grupo. Assim, a parte de hist6ria. conter~ a his~ia do pr6prio gru 
po e a sua relação com a hist5ria mais g.err;Ü de outros grupos de nossa so- 

~ ~; t .... 
ciedade com os quais os TUkuna t~m contato.Geo_gr~~ª: es udo da reg1-ao 
onde estão situadas as aldeias Tükuna e de como este meio afeta a vida do 
grupo. 

Atrav~s da alfabetização em portugu~s e das noções de matemática,· 
a intenção seria que os 1ndios pudasaem manipular melhor os códigos da 
sociedade envolvente e dessa forma, conseguissem uma maior autonomia nes 
se relacionamentoº 

Alfabetização- feita com oruao de palavras chaves deacober-bas nn 
pr6pri.a realidade TUlruna, a :ga.rt{r_ de uma peaqtrí.aa, . Essas paJ.avras o beda- , , ' 

cerão a uma ordem crescente de ~ff~uldade fon!tica. 
Os Ttlkuna ttm problemas com ~a manipulaç ao da língua po r-tuguaaa; 

Por isso é importante a utilização.· de um material visl!l!al : fotos, dese 
nhose Assim, l) ant~~ da apresentação de cada palavra chave~ necess~ia 
uma discussão que surja com o aurl.l:i.o de uma imagem visual. 2) ]lepois 

. ... 
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dessa discussão i aprese$nta(la a palavra junto com a figura e 3) por fJm 
a pa1avra separada da figra. Os alunos recebem uma ficha com o desenho 
e a palavra e uma out ra, com a divisão sil.~bica. Jun'f;o receberão fichas 
com as silabas iso:tadas, para formar novas palavras. 'Fextos a partir do 
momento que · haja palavras suficientes. 

Uma segunda fase se.ria ligar o aprendizado das palavras a uma cone 
ci.~neia dos problemas concretos que apareceram ap5s o contato com aso 
ciedade nacâ.cnal., Quatrp; temas gerais : 1) Terr& ! clirei to do·s TUkuna de 
ter a posse de seu ter:~6rio tradicional., importância da demarcação, mar 
car a visão do indio como portador de direitos, import~cia das reuniões 
de lideranças. 2) I:ª-tt~Q, : real. significado do patrão dentro da ~rea, re 
presentados tambim pelos grupos econôm1cos que atuam nas comunidaáes.e na 
cidade. 3) .fp._gt..9. : trabalho, tradição, cultura; coat.umes dos Ttlkulla ~ de 
outros grupos. 4) Branco: apresentar aspectos do funcionamneto da socie 
dade nacional para que o grupo possa manipular melhor os c5digoÍ dessa 
sociedade. 

Considerar as caracter1sticas peculiares a cada comunidade:. 
Nesses cursos; formar monitores para garantir a continuidade do 

:projeto. 
Acrescentar palavras l.1gadas à realidade do mundo do branco 

(hospitel, prefeitura, ••• ). Estas palavras não serão apenas apresentadas 
como mais uma :Lista para aumentar o vocabul.âr.í,o , mas entrarão a nivel de .;-- . 
conceitos, valores, problemas,.etc ••• Está ai a diferença deste curso 00>m\ - ~ .. relaçao a cursos para erd.anç aa, · :; · 

Outra intenção ~, al~m de aumentar o nfunero de alfabetizados, pas-;> .. 
sar uma consci~ncia para os pais da importancia da escola para as crian 
ças- (cf. problema da evasão escol.ar constatada nas escolas). são os pai.s 
que devem assumir a educação do~ filhos. A assiduidade dos alunos vem éb 
en,tendimento do que é a escola. 

~ preciso ter consci~ncia que a educação has sociedades tribais se 
~ de mo~o mais amplo, com uma visão mais unitária do mundoe A nossa edu 
cação se faz a nívol de acumulação de coisas separadas. A nos~a escola 
não deve ser entendida como uma subs·tituição da educação indigena, mas 
como uma comnlementqÇªº-, da mesman A ~scola se tornaria assim urn instru 
mento de libertação e naÕ de dominaçã~ e opressão. 

DIA 24 

Foram lançadas as seguintes tarefàs para permitir a amarração das 
pistas lançadas ,: 

1) Elaborar linhas de ação comuns • 

... , - 
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2) O que e como .fazer para realizl~las? 
3) Como agir em conjunto, e em relação com a coordenação? 
Houve um trabalho de grupo seguido do plen~io onde foram detenn;l.. 

nados os objetivos mais imediatos e os compromissos assumidos ( cf. ,DQç,U:. 
mento final) 

E,_articipiiÇ,i.,Q.. 
- Boa participação, muito interesse pelos assuntos, entusiasmo. 

"') 
Sai.da i~xplicada de certas pessoas. 

Pro gr,ª1.n_a~Q, 
- Conte~dos bons e que tocaram os argumentos principais. Interessante, va 
leu a pena, deu uma boa visão geral 
- Boa, apesar de ter havido al.gumas interrupções. 
- Um tanto intensa, extensa e cansativao 

Dl~ica 
- Proporcionou a participação de todos. 
- Mudanças frequentes de 1o~al. 
- Organizar maã,a a liturgia. 

Secretar:i.a 
Trabalho.fraco: relat6rios, 

entregues 1 ) 

e) • entrgues na fü.tima hora (ou nao 

•• Coordenaç ao 
- Bom trabalho •. 
- Demais tarefas. 

Assessmres 
- Presença ~til p~a o andamento do trabalho. 

-Presença posmt:i.va dos li~~s :indígenas. 
- Importância dos interc~bios com a Prelazia de Tef6. 

-Presença do CIMI positiva. 
- Exposição sobre alfabetização .: boa 

sugestões 
Pensar .• se numa pessoa.,e:xterna para mimeografar. 
Secretaria mais efetiva. ~- 

- 5 dias novamente 


