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O Grupo Popula~Ões Indígenas é constituído de representantes dos se 
guintes órgãos: 

SAE - Secretaria de Assuntos Estratégicos 

Ministério de Minas e Energia 

Ministério da Justi~a 

Governo do Tocõntins 

Ministério do E~ército 

EMFA- Estado Maior das For~as Armadas 

Governo do Amapá 

Governo do Amazonas 

Ministério da Ciência e Tecnologia 
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·-· 
Ministério da Marinha 

Ministério da Aeronáutica 

Governo de Roraima 

Ministério da Saúde 

Ministério da Cultura 

Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal 
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A N I E C E P E N I E S H Is I ó RICOS: 

Com poucas altera~ões, as fronteiras de expansão da so 
ciedade ~ue haviam sido configuradas pelos grandes movimentos econômi 
cos como o das drogas do sertão, garimpagem e borracha estavam estabi 
lizados e permaneciam mais ou menos estáticos até o final da década de 
1950. A partir de 1960, alguns eventos de ~insular importância, reini 
ciaram a expansão e movimenta~ão dessas fronteiras: a constru~ão de 
Brasília, posteriormente, a abertura das grandes rodovias como a tran 
samazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Porto Velho, entre outras, ades 
coberta de grandes jazidas minerais efetuadas pelo proJeto Radan, in 
duzindo para a região, grandes contingentes humanos e múltiplos inte 
resses. Esse novo ciclo de expansão veio a atingir comunidades indíge 
nas que já haviam escapado dos movimentos anteriores. Com a consequen 
te valoriza~ão dessas terras, recrudesce a luta pela sua posse, prin 
cipalmente entre índios e brancos. Nesta oportunidade, o SPI (Servi~o 
de Prote~ão ao Índio), não mais contava com a figura grandiosa do Ge 
neral Rondon que, ao longo de várias décadas havia conferido ao SPI 
prestígio, autoridade e recursos, conduzindo-o ao seus melhores desem 
penhos. Assim, enfraquecido, desfalcado e envolvido em vários escanda 
los, o Governo Federal em 1967 extingue o SPI, após 57 anos de sua 
existência. 

Dentro deste conturbado contexto que é criada a Funda 
~ªº Nacional do Índio, com o acervo da Funda~ão Brasil Central, Parque 
Nacional do Xingue do extinto SPI, do qual recebe a maior parte do 
acervo material e humano No transcurso da sua existência, o SPI pas 
sou sucessivamente do Ministério da Agricultura, onde havia sido fun 
dado em 1910, para o do Trabalho, Indústria e do Comércio em 1930, pa 
ra o da Guerra, em 1934; para enfim voltar ao da Agricultura em 1939, 
onde ficaria até sua extin~ão em 1967. A Funda~ão Nacional do Índio 
parece ter a mesma instabilidade de vincula~ão que seu antecessor· SPI. 
Criada em 1967 com v1ncula~ão ao Ministério do Interior até 1990, 
quando passou para o Ministério da Justi~a onde se encontra atualmen 
te. 

Após 84 anos de indigenismo oiicial, a FUNAI é dentento 
ra da heran~a indigenista no âmbito do Governo, com larga experiência 
prática e grande acervo de memória que deve ser melhor utilizados pe 
los órgãos governamentais 

LEGISLAC~O: 

A política indigenista brasileira está consubstanciada na 
Legisla~~º Bras1le1ra e nas Conven~5es Internacionais das qua1~ o Bra 
sil é signatário Assim, temos no primeiro caso (Legisla~ão Brasilei 
ra), os seguintes ordenamentos em vigor: 

CONSTITUCIONAIS 
./ 
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Artigo 32, Inciso IV. 
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Artigo 42, Incisos II e VIII. 
Artigo 5Q, Incisos XIII, XV, XVI, XLI, XLII, LVII. 
Artigo 7Q, Incisos XXX. 
Artigo êOQ, Inciso XI e Parágrafo 29. 
Artigo 22Q, Incisos XIV. 
Artigo 49Q, Inciso XVI. 
Artigo 1099, Inciso XI. 
Artigo 129!2, Inciso V. 
Artigo 1769, Parágrafo 19. 
Artigo 2109, Parágrafo 29. 
Artigo 2159, Parágrafos 19 e 2Q. 
Artigo 2169, Inci~os I, II, III e Parágrafo 19. 
Artigo 231Q e Parágrafos. 
Artigo 232Q 

ATO DAS DJSPOSICõES CONSTITUCIONAIS TRANSITóRJAS 

ARTIGO 67 

LEGISLAC~O ORDJNÃBJA; 

LEI 5.371 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1967 

Autoriza a Institui~ão da Funda~ão Nacional do Índio e dá outras pro 
vidências. 

LEI ó,001 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre o Estatuto do Índio 

LEI COMPLEMENTAR NQ 75 DE 20 DE MAIO DE 1993 

Artigo 5Q, Inciso II! ~ Letra "e" 
Artigo 69, Inciso Vl I Letra "e" 
Inciso XI e XIV Letra "d" 

LEI 3.071 DE 19 DE JANEIRO DE 1916 

CóPIGO CIVIL 

Artigos: 4Q, 59, 6Q, 7Q, 99, 109, 13Q. DE 16 a 21 
Art19os: de 81 a 86 
Artigos. de 129 a 135 
Artigos: 145, 147, 152 e 1~3 

- ; 

CóDIGO DE PROCESSO CIVIL 

LEI NQ 5.969 DE 11 DE JANEIRO DE 1973 

Artigos: 89, 12, 15!, 926, 927, 928 e 932 
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DECRETO LEI NQ 2,848 DE 07 DE DEZEMBRO PE 1940 

CóDIGO PENAL 
Artigo 20 parágrafos 19, 29 e 3Q 
Artigo 21, 23 a 26 
Artigo 161, Parágrafo 12 Inciso II 

DECRETO LEI 3,689 DE 03 DE OUTUBRO DE 1941 

CóDIGO DE PROCESSO PENAL 

Artigo 76 Inciso II 
Artigo 78 Inciso IJ 
Artigo 193 e 194 

LEI N2 2.989 DE 1g DE OUTUBRO DE 1956 

Define e pune o crime de genocídio 

LEI N9 6.634 DE 02 DE MAIO DE 1979 

Dispàe sobre a faixa de fronteira 

LEI N9 7,716 DE os DE JANEIRO DE 1989 

Define os crime~ resultantes de preconceitos de ra~a ou de cor. 

LEI NQ 7.805 DE 18 DE JULHO DE 1989 

Altera o Decreto Lei nQ 227 de 28 de fevereiro de 1967, cria o Regime 
de permissão de lavra garimpeira, extingue o Regime de Matrícula e dá 
outras providências. 

LEI N9 8.072 DE 25 DE JULHO DE .. 1990 

Dispõe sobre os crimes hediondos 

LEI Nº 8.171 DE 17 DE JANEIRO DE 1991 

ARTIGO 49 

LEI N9 4.771 DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

Código Florestal a. 
\ 
' 
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LEI NS2 6.938/81 

DECRETOS/PORTARIA E RESOLUCõES 
J ô 
f· 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente 

DECRETO N2 22 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispõe sobre o Processo administrativo de demarca~ão das terras 
genas. 

indí- 

DECRETO Ne 23 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispõe sobre as condi~ões para a presta~ão de assistência A saúde das 
popula~ões indígenas. 

DECRETO N9 24 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispõe sobre as a~ões visando a prote~ão do meio ambiente em terras 
indígenas. 

DECRETO NQ 25 DE 04 PE FEVEREIRO DE 1991 

Dispõe sobre Programas e Projetos para assegurar 
dos povos indígenas. 

a auto-sustenta~ão 

DECRETO N9 26 DE 04 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispõe sobre a educa~ão indígena no Brasil. 

DECRETO N9 73.332 DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 -- 
Artigo 19, Inciso IV, Letra "f" e Inciso IX 

PORTARIA NQ 239/FUNAI DE 20 DE MARCO DE 1991 

Estabelece normas que regem os trabalhos de ident1f1caçio ~ del1m1ta 
~do de terras indígenas 

RESOLUCão DO CONAMA 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

RESOLUC~O/CONAMA/Nº 001 DE 23 DE JANEIRO DE 1986 a. Cr1tér1os básicos e diretrizes gerais para o RIMA 

- -~-=- ... 



RESDLUCAOICONAMA/N9 011 DE 18 DE MARCO DE 1986 

Altera acrescenta incisos na Resolu~ão 001/86 que institui o RIMA 

RES0LUC~O/CONAMA/N2 14 DE 06 DE DEZEMBRO DE 1990 

Cria Câmara Técnica de Prote~ão do Patrimônio dos Povos da Floresta 

RESOLUCão Nº 004184 CONAMA 

Considera como reservas ecológicas as forma~ões florísticas e as áreas 
de florestas de preserva~ão permanente mencionadas no art. 18 da Lei 
n9 6.938/81 - Política Nacional de Meio Ambiente 

No segundo caso (Conven~Ões Internacionais), temos: 

COMPROMISSOS INTERNACIONAIS 

CONVENC~O NQ 107 DA OIT DE 05 DE JUNHO DE 1957 

Concernente à prote~ão e integra~ão das populações indígenas e outras 
popula~ões tribais e sem1tribais de países independentes. 

OBS: Aprovada pelo Decreto Legislativo n9 20 de 1965 e promulgada 
Decreto NQ 58.824 de 1966. 

CONVENC~O NQ 169 DA OIT DE 07 DE JUNHO DE 1989 

Convenção relativa aos povos indígenas~ tribais em países independen 
tes. 
OBS· Subscrita pelo Brasil Já aprovada Dela C~mara dos Deputados. 

Nesse momento encontra-se em tramitoção no Senado Federal 

CONVENC~O DA UNESCO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1960 

Relativa à luta contra a discr1m1naçâo no ~ampo do ensino. 
OBS. Aprovada pelo Dec. Legislativo NQ 40 de 1967, e promulgdua pelo 

Dec NQ 63.223 de 1968 

CONVENcao DA ONU DE 21 DE DEZEMBRO DE 1965 

Sobre a el1minaçio de todas as tormas de d1scr1m1naç~o racial. 
OBS: Aprovada pelo Dec. Legislativo NQ 23 de 1967, e promulgada 

Dec. NQ 65.810 de 1969. 
pelo 

~- 
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PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E PQLíJICOS DE 1966 

OBS: Aprovado pelo Dec. Legislativo NQ 226 de 1991, e promulgado pelo 
Dec. NQ 592 de 1992. 

I N I E B E A e E S J N S T I I U e I P N A I s 
Permanecendo a vontade da na~ão como está expressa no 

Artigo 231 da Constitui~ão Brasileira, há que se buscar entendimentos 
institucionais que, baseados nesta premissa maior, eliminem as a~Ões 
paralelas da política indigenista. Sob essa ótica, como explicitado 
anteriormente, a FUNAI poderia estabelecer parceria com vários orga 
nismos e instituições de Governo e não Governamentais. Dentro desse 
universo de possíveis parceiros há os que, pela natureza das suas ati 
vidades e sua área de atua~ão g~ográfica, mais se aproximam como par 
ceiros ideais da FUNAI: 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL 

J 
fa 
, 

A,6es sistematizadas na preserva~~º ambiental e coibi,~o 
dos excessos praticados por brancos e por vezes da c.omunidade indíge 
na. 

Ao longo da nossa história as Forças Armadas contribuí 
ram em vários setores da questâo indigena, no atendimento a sa~de, na 
1mplement~ção de infra estruturas, no apoio logíst1co e na defesa tpr- 
ritorial. ~ 

FORCAS ARMADAS 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

O INCRA com a FUNAI nas quest6es tund1ár1as A EMBRAPA 
desenvolvendo proJetos para a auto-sustentação das comur11dades 1ndíge 
n~s. 

MINISTÉRIO DA SAúDE 

Em Co-Gestão com a FUNAI realiza um trabalho de atendi 
indígena através da Coordenação de Saúde do Índio <CO 
central, e das equipes de saúde cio índio, nos estados. ~- 

MINISTÉRIO DA EDUCAC~O C:\ 

mente~ saúde 
SAI>, a nível 

Em coopera,ão com a FUNAl nu defini~ão da política de 
educa~ão escolar indígena, cria~ão de programas de formação de recur 
sos humanos, cria~ão e reconhec1mento das escolas indígenas, implemen- 
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ta~ão da produ~ão de material didático pedagógico para escolas indíge 
nas, desenvolvimento de ações que eliminem o preconceito em rela,ão as 
populações indígenas veiculado nas escolas não-indígenas. 

MINISTÉRIO PA CULTURA 

Sua participa,ão é pautada pelos preceitos constitucio 
nais, no que diz respeito à garantia do Estado ao Pleno exercício dos 
direitos culturais e de acesso às fontes da cultura nacional incenti 
vando, difundindo e protegendo as manifesta,ões culturais das popula 
,ões indígenas, bem como seu patrimônio cultural considerados em sua 
natureza material e imaterial. 

SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 

Assistência às comunidades indígenas na área de Fronte1- 
ra Norte. 

UNIVERSIDADES E FUNDACõES 

A participação das academias na questão indígena é im 
prescindível. São elas que congregam vários especialistas nos mais di 
ferenciados campos. Dos estudos acadêmicos às formulações das at1vJda 
des práticas, as universidades sâo pe~as fundamentais. 

ENTIDADES N~O GOVERNAMENTAIS 

Independente de acordos i o s t r t u c i o ne i s ou não, elas * 
atuam na questão indígena. Reconhecê-la~ e buscar uma atua~ãa harmo-- · 
n1osa entre elas e o Estado, é importante e, mesmo porque elas r~pre 
sentcm segmentos da sociedade civil que se organizou para tal, sendo 
uma forma legal e moderna de d1stribu1,ão de responsabilidades e par 
ceria com o Estado. 

CONSIDERACõES 

D elenco das 1nstitu1ç5es consideradas parceiras ideais 
da FUNAI, não exime a participação dos Estado~ e Municípios, cuJa 
obr1ga,io está definida na Lei 6001. 

Além aos recursos o r came n t á r i o s , a FUNAl tem estabele,>c1-o 
do alguns Conv~n1os bi o multi laterais com Estados da Federa,âo, Un1- 
vers1dades, Empresas Estatais e Or9an1za~5es n~o governamentais Os 
mais relevantes são: - 

l 



CONVÊNIO; FUNAI/CHESF 
OBJETIVO: Compensar índios Tuxá em fun~ão da construção da hidroelé 

trica de Itaparica. 
ESTÁGIO: Em execu~ão. 

CONVÊNIO; FUNAI/ITAIPú 
OBJETIVO: Compensar índios Guarani em funçâo da con~tru~ão da Hidroe 

létrica de Itaipú/ 
ESTÁGIO: Em negociação. 

CONVÊNIO: Projeto PRODEAGRO 
OBJETIVO: Melhorar condições sócio-econômica das comunidades indígenas 

do Estado do Mato Grosso. 
EST~GIO: Em execução. 

CONVÊNIO: PLANAFLORO 
OBJETIVO: saúde, demarcação de terras e índios isolados. 
ESTdGIO: Em execução. 

CONVÊNIO: G-7-Programa Piloto 
OBJETIVO: Demarcação de terra indígena e proteção ambiental. 
ESTÁGIO: Em negocia~ão. 

CONVÊNIO: Cooperação Técnica com a GTZ 
OBJETIVO: Demarcação de terras indígenas. 
ESTÁGIO: Em negociação fina. 

CONVÊNIO: FUNAI/CIA VALE DO RIO DOCE 
OBJETIVO: Ações de SêÚde, educação, produção para os índios Xirr1m. 
ESTÁGIO: Em execuçâo. 

CONVÊNIO: FUNAI/CIA VALE DO RIO DOCE 
OBJETIVO: Ações de saúde, educação, produçâo para os Índios Gavião. 
ESTdGIO: Em execução. 

CONViNIO. FUNAI/ELETRDNORTE 
OBJETIVO: Ações de saúde, educação e produção para os índio$ Wa1m1r1- 

Atroar1. 
EST~GIO: Em execu~âo. 

CONV~NIO: FUNAI/ELETRONORTE 
OBJETIVO: Ações de saúde, e melhoria das condições sócio-econômica. 
EST~GIO. Em execução 

9 
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ÇQNVÊNIO; FUNAI/FURNAS 
OBJETIVO: Localização de índios isolados e assistência aos índios 

Avá-Canoeiro. 
ESTÁGIO: Em execu~ão. 

CONVÊNIO: FUNAI/MMA 
OBJETIVO: Apoio ao Projeto de Proteção aos Grupos isolados da Bacia do 

Rio Purus 
ESTÁGIO: Em execução. 

CONVÊNIO: FUNAI/FNS 
OBJETIVO: Promover assistência de saúde às comunidades indígenas 

sileirõs. 
ESTÁGIO: Em execução. 

CONVÊNIO: AMERÍNDIA COOPERACió/FUNAI 
OBJETIVO: Assistência sanitária e formação de agentes de saúde na 

Indígena Sataré-Mawé. 
ESTÁGIO: Em execução. 

A. 

CQNVÊNIO; FUNAI/BODY SHOP 
OBJETIVO: Assistência médico-sanitária preventiva e controle de malá 

ria nas áreas indígenas do mjdio X1ngú. 
ESTÁGIO: Em execução. 

CONVÊNIO: EPM/FUNAI 
OBJETIVO: Prestação de ass1stênc1a saúde às comunidades 

Parque do Xingú. 
ESTÁGIO: Em execução 

1ndígena1::i 

CONVÊNIO: FUNAI/SEMATEC 
OBJETIVO: Monitoramento das áreas de conserva~ão. 
EST~GIO. Em execução 

CONV~NIO: FUNAI/UNAMAZ 
OBJETIVO: Execu~âo de programas de cooperação 1nst1tuc1onal 
EST~GIO: Em execução 

CONVÊNIO: TRIPARTITE - FUNAI/ESTADO TOCANTINS/UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
GDIAS. 

OBJETIVO: Participa~ão conJunta no desenvolvimento de a~ões de assis 
tência e promoção à saúde, educa~ão ~ auto-sustenta~ão 

ESTÁGIO: Em execu~ão. 

CONVÊNIO: FUNAI/SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAC~ü, CULTURA E 
DO TOCANTINS. 

DESPORTOS 

OBJETIVO: Cria~ão e implanta~ão 
ESTÁGIO: Em execução. 

de escola 1ndígena de 2Q grau./\ 

e;\' 
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MINISTÉRIO DA AEBPN4UTICA 

OBJETIVO: Apoio de transporte aéreo na reserva YANOMAMI. 
ESTÁGIO: Em execu~ão. 

SITUACãP DAS TERRAS INDÍGENAS 

Impossível conceber-se a política indigenista sem enfati 
zar o seu pr1nc1pal aspecto, qual seja, o binômio homem-terra. Para os 
povos indígenas, terra significa vida; dela brota e nasce sua cultura. 
Nela se encontram sua fonte de subsistência (ca~a. pesca, coleta, 
agricultura), seus sítios sagrados e mistices, enfim sua cultura, a 
vida. 

Embora sendo uma questão de relevante 1mportância. en 
contra-se, a exemplo das outras atividades assistenciais, praticam~nte 
paralisadas aguardando provid~ncias a nível político, jurídico e admi 
nistrativo. 

Demonstra-se em anexo, através de gráficos, 
das terras indígenas. 

a situar;:ão 

Nota-se õ1nda, observando-se o or,amento para o exercí 
cio de 1992, de acordo com os gráficos que a este acompanh~, que ovo 
lume total de recur=os alocados à questão indígena a maioria absoluta 
desses recursos fo1 distribuída para outros territórios e/ou organis 
mos federais, que não desenvolveram os respectivos programas apresen 
tados por eles próprios 

F A T O _ _R____E_S C_...R_j__l l C O S 

LISTAGEM GERAL 

Nesta pr1me1ra listagem estio relacionados todosº= fa- ~ 
ter~$ 1dent1t1cados e apresentado~ pelos membro~ presentes, sem cortes 
ou altera~ões 

- Aumento da pres=ão lcológica Mundial sobre o Brasil 

- Desenvolvimento de maior consc1ênc1a dos Povos Indígenas. 

- Aumento das atividades das or9aniza~ões não Governamentais. 

- Conflitos de disputa de terras nas Fronteiras Brasileiras. 

- Falta de recursos or~amentár1os. 

11 
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- Abundância de recurso~ naturais em área 1ndigena. 

- Riqueza Bio-genética dentro das Terras Indígenas. 

Advento de Blocos Comerciais de Países com alteração do eixo os seus 
interesses. 

- Exploração da causa indígena em proveito de interesse dos países de 
senvolvidos. 

Conflitos culturais entre a população próxima às reservas e os indí 
genas. 

- Informa~ões equivocadas sobre as popula,ões indígena~ nos livros di 
dáticos. 

- Problemas com as delimita~õ~s e ocupações das terras, 
flitos que preJudicam os dois lados er1volv1dos. 

gerando con- 

- Dificuldades quanto aos recursos humanos, no que diz respeito à for 
mação e qualifica,ão para tratar das especificidade5 indígenas. 

Constitui~ão Federal 
Leis complementares 
Decretos 
Código C1v1l 
Estatuto do Índio 

- LEGISLAC~O - efeitos resultantes de mudança: 

Efetivo Populacional Indígena (Incrementes) 

- Recursos F1nance1ros 

- Exploraç~o de riquezas em terras indígenas 

Absor~ão das comunidades indígena~ pela sociedade envolven 
t1: ou Absorc;::ão pelo Índio dos costumes "C.1.v1lizados". 

Acordos Internacionais e press5es deles resultantes. 
.; 

- Ac;::ão das ONG 

Pressão da Atividade Garimpeira. 

- Expansão da Fronte1ra Agrícola. 

Implantac;::ão de Projetos de Minerac;::ão em área~ indígenas ou na~ 
x1midades. 

pro- 



Tensão em áreas de Fronteira. 

- Reavaliação das dimensões de áreas indígenas na faixa de Fronteira e 
fora dela. 

- Eie1to~ de enriquecimento de alguns grupos indígenas. 

- A preocupação das FFAA com a soberania do Pai~. considerando-s~ o 
problema específico da demarcação das terras indígenas (Faixa de 
Fronteiras). 

O interesse dos Países do 1Q Mundo na região Amazônica <Econômico). 

- Os problemas entre posseiros e índios. 

Problemas garimpeiros x índios. 

Explora~âo Internacional de noticias infundadas. 

Expansão da Fronteira Econ6mica. 

- Minera~ão em terras Indígenas. 

Política Indigenista dos Países lindeiros. 

- Reservas indígenas na Faixa de Fronteira cujas etnias ultrapassem a 
linha divisór1a.. 

Controle do acesso e permanência de Miss5es estrangeiras nas Terras 
lndigenas. 

- Cultura Ambientalista Mundial. 

- Papel das ONG. 

- Adequa~ão da legislação ind1genista à Constituição Federal. 

- Interação entre os órgãos Governamentais 

- Mudancas Const1tuc1onais 

Política Agrária Nacional 

- Descoberta de grandes reservas de petróleo em área indígena. 

- Aumento dd pressão das políticas Ecológica~ Mundiais sobre o Brasil. 

- Desenvolvimento de maior consciência dos povos indígenas 

Aumento das at1v1dades das organizações não governamentais 

Conflitos de Fronteira ~om o Brasil. 

- Falta de Recursos Or~amentários. 
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- Fatores de Transformacão Compulsória: 

ECONÔMICO: 

. BIÓTICOS· 

. PSICO/lDEOLóGICOS. 

. JURÍDICOS: 

. FUNDI1~RIOS 

ECOLóGICOS 

ESTRATÉGICOS 
NACIONAIS. 

- Introducio de Novas Tecnologias 
- Novos meios de produçio 
- Domina,ão econ8mica 
- Dependência financeira 

- Contágio e contamindcio atravjs de novos 
agentes Mórbidos 

- Dependência das comunidades indígenas no 
combate Às novas doenças 

- Sentimentos de frustraçio e inferioridade 
proveniente da perda do ETHOS TRIBAL 

- Acão Missionária 
- Esteriótipos/preconceito~/discriminacão 
- Acão governamental 
- Velocidade do processo de tran~formacão 
- Dificuldade de expressão <Linguagem) 
- Desejo das faLilidades tecnológicas 

- Leis, normas, estatutos e portarias que 
mete às Comunidades indígenas d valore= 
tranhos 

- Morosidade e 1ndefinicio dos processos 
àmbito da Just1~a 

- Perda dos territórios tradicionais 
- Indefinição dos espaços terr1toria1s 
- Circunscrição espacial 

Degrada~ão ambiental 
- Oim1nuiçâo da Fauna/Flora 
- Fracionamento de Eco-Sistemas quando da 

marca~âo das áreas 1ndí9enas 

- Faixa de Fronteira 
- Enclave= futuros 

sub 
es- 

de- 
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Ap6s a listagem anterior, o grupo providenciou identifi 
car e resumir os fatores mais expressivos e importantes que direta ou 
indiretamente alteram ou poderão alterar a conduc:ão das questões indi 
genista brasileira, dividindo-os em "FATORES CRÍTICOS EXTERNOS" e 1'FA 
TORES CRÍTICOS INTERNOS". A sequência de apresentac:ão não significa 
grandeza ou prioridade. 

F A T o R E s e R Í T I e o s E X T E R N o s 

a) - ECONÔMICOS/ESTRATÉGICOS: 

- Grandes reservas em terras contínuas favorecendo a 
criac:ão de futuros enclaves territoriais em áreas de 
grande potencial econômico. 

Exploração dos recursos naturais em terras indíge- 
nas: 

- Minerac:ão 
- Hídricos 
- Biodiversidade 

- Interesse do Comércio Internacional. 

-Expansão da Fronteirõ Econômica. 
b > -- FUNl) I AR I OS . 

- Conflitos Fundiários 

e:> - POLÍTICOS/ESTRATÉGICOS: 

- Reservas indígenas na faixa ds fronteira cuJas 
n1as ultrapassem a linha divisória 

et- 

- Controle do acesso e da n2permanência ndS áreas 1 n- 
dígenas 

- Influência da cultura ambiental1sta mundial 

Política 1nd19en1sta dos Países l r m i t r o+e s 

- Aç:Ões das ONG'S 

- Compromissos internacionais do Brasil 

d) - AC~O GOVERNAMENTAL. 

- Interesse político 
- Dota~ão de meios 

e) - CHOQUE CULTURAL: 

15 
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- Fatores compulsórios de transforma~ão cultural 
Aç:ão Missionária 

-~- /) 
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f) - JURISPRUDÊNCIA: 

- Atualização e adequa~ão da Legisla~ão 1ndigenistà 
- Direitos e Cidadania 

g) - ACõES DAS ONG'S: 

- Incremento das atividades das ONG's sem 
acompanhamento governamental 

- Exploração dõ causa indígena por grupos de 
ses. 

o devido 

l 
interes- )l 

~ 
I 

1 

H) - INFLUÊNCIA DA MÍDIA: 

F A T o R E s e R Í T I e o s I N T E R N o s 

(Específicos do órgão oficial de Assistência ao Índio> 

1 . Na 1 dent 1 f i cação dos. "fatores cri ti cos i nlernos", res 
saltamos como condicionantes fundamentais a natureza de "órgão de go 
verno" no qual se concentr·a uma forte tradic;:ão 1nd1genista e a ca r a c-: ~.1 

teríst1ca pública ev1d~nciada na tendência à centralizac;:ão das deci- \l\ 
sões Quanto a sua t r a d i cão 1 ndi gen1 s ta, a FUNA I é induz 1 da ao senti-· 1 : 
menta de auto-suf1c1ªncid, gerando o seu isolac1on1smo. Quanto a natu- · 1 

reza de órgão de governo a FUNAI, vê-se ,-estr1ng1da no modelo bu rc c r á-: 1\ 
t1co e controlador do Governo, do qual depende política e f1nance1ra- ~ 
mente, sem grandes chances do cumprimento eficaz de sua missio especi· 
f1ca 

,.., 
c; . FATORES QUE CONDUZEM A ATUAL SITUAcao 

- Ausência de d1retr1zes 

- Desart1culaçâo Inter-Governamental i 

- Desestrutura~ão operacional 

- Isolamento das instituiç5es científicas e nio governa 
mentais 

- Carência de políticas para o pessoal. 
- Mudan~a constante do Presidente do órgão. ' -a -~ _.-' 

'- ~ • 1 

_.,.- 
' 



e o N e L u s õ E s E R E e o M E N D A e õ E s 

Como resultado dos debates, o Grupo destaca os t6p1cos 
abaixo relacionados, como fatores relevantes para onde devem convergir 
as aten~ões imediatas de Governo. 

1 - SISTEMA JURÍDICO: 

Revisão e àdequação da atual legisla~ão 1ndige 
nista, abrangendo NORMAS, ESTATUTOS, PORTARIAS, 
INSTRUCõES, DECRETOS E CÓDIGOS, com objetivo de 
ade~uá-la a Constitui,ão Federal de 1988. 

2 - REESTRUTURAC~O DA FUNDAC~O NACIONAL DO ÍNDIO: 

Nos aspectos técnicos, administrativos, opera 
cionais e de recursos humanos em consonânc1a/re 
ordenamento jurídico. 

3 - FORMAcao DE GRUPOS DE FOMENTO A PESQUISA. 

Com ampla part1cipa,io de Universidade, Institu 
tos e Centro de Pesquisa, sobretudo da Amazônia, 
capazes de subsidiar as a~ões no mais variados 
campos de atividade. 

4 - EXPLORAÇ~O DE RECURSOS NATURAIS: 

Recomenda-se r e Lac i o narne n t c ma i s e s t r e i to entre 
a FUNAI e demais órgãos interessados <Ministério 
do Me10 Ambiente e DNPM), nu sentido de ordenar 
e controlar o aproveitamento sustentável desses 
recursos nas terras indígenas, bem como no ti-ato 
da sua preservaç:ão, quando for o caso. 

5 - ACÕES ASSISTENCIAIS. 

O Grupo recomenda a 1ncrementac;::io das aç:5es nos 
campos da: 
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- Saúde 
- Educaç:ão 
- At1v1dades de Auto-Sustentaç:ão 
- Aspectos ambientais 
- índios isolados 

~ 

'Ô .. 
• ..i • • 
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6 - ASSUNTOS FUNDIÁRIOS. 

Recomenda-se como importante a defini~ão doses 
pa~os físicos destinados as popula~Ões indígenas 

7 - ADEOUAC~O DE RECURSOS: 

A porte d~ recursos financeiros, materiai= e hu 
manos proporc1onais a responsabilidade de cada 
órgão. 

8 - SOBERANIA NACIONAL: 

A soberanid, a unidade, a integridade e desen 
volvimento nacional, deverão ser devidamente 
considerados no estabelecimento das políticas e 
das a~5es a serem implementadas. 

9 - MEIO AMBIENTE: 

O Grupo observa ao Governo sobre a importância 
da diversidade dos recursos bio-genéticas amaz6- 
n r co s , quanto ao seu estudo, inventário, prese,-· 
va~ão, conserva~ão e aproveitamento sustentável. 

iO - CHOQUE CULTURAL 

O Grupo observa 4ue os ''iatores compulsórios de 
transforma,ão cultural", sâo elementos importan 
tes que devem ser considerados na formula,ão e 
condu,ão da política ind1genista. 

~ 

f'.~vú 'Çj 
----- . . 
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C O M E N T ~ R I O S F I N A I S 

Ao término do presente trabalho o Grupo "Populac;ões In 
dígenas" ressalta a importância do estabelecimento de um "forum" para 
as questões amaz6nicas, como um passo importante, capaz de auxiliar, 
sobretudo, na elaborac;ão de uma política global para a Amazania, con 
tendo e considerando os seus múltiplos e variados aspectos, motivo que 
nos induziu ã proposic;io da sua continuidade de uma forma melhor es 
truturada, capaz de corrigir os desajustes, próprios das idjias que se 
in1c1am. A Amaz8nia, pelos seus próprios valores e por todas as quali 
dades que despertam o interesse nacional e internacional sobre si, me 
rece parcela maior de atenc;âo e cuidadoso planejamento. A esse respei 
to, apesar dos esforc;os pessoais de membros deste Gr·upo, temos a níti 
da impressão de que a qualidade do presente trabalho, poderia ser 
imensamente enriquecida, se fatores das mais diversas origens, não ti 
vessem dificultado a presen~a da maior parte dos componentes, repre 
sentantf-'s dos mais ·variados órgãos. 

Brasília, 13 de maio de 1994. 

Assinam o presente documento os representantes do~ ór 
gãos que compareceram a reunião final do dia acima mencionado. 

RUI da Aeronáutica) 

n~ 
f \ JOS~UIS { ·~ v.J ~ JA. c..o._ 

LE DOS ANTOS - SAE 

--- '- . 

FRANCISCO.fl-ORENCIO DE ASSIS - Cel. - EMFA (Estado Maior das 
For~as Armadas) 

/~~~\,, .~~ -~ ~ 
ALBERTO PEREIRA NOGUEIRA) -CMin. da Marinha) 



,,-7 . . / 

/t:/-~<t- 
PEDRO ARAMIS DE LIMA ARRUDA - Ten. Cel. <Min. do Exército) 
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~~ RAIMAR DA SILVA AGUIAR Amazonas> 

.fei rrJ~ ~cJJ'J~ 
IVETE ~ARIA ~. M. CAMPbS (Min. da 

TRINDADE SERRA (Min. da Cultura> 

<Funda~ão Nacional do índio> 
Coordenador do Grupo 



TERRAS INDÍGENAS 

Para os povos indígenas terra significa vida; dela brota e nasce sua cultura. 
Nela se encontram sua fonte de subsistência (caça, pesca, coleta, agricultura), seus sítios 
sagrados e míticos, enfim sua cultura - a vida. 

O universo das terras indígenas brasileiras equivale a uma superfície 
aproximada de 909.705 km2, correspondente a 11% do Território Nacional. 

O direito à posse da terra pelo índio está assegurado pela Constituição Fedeal, 
em seu Art. 231 e parágrafos, e demais legislação complementar, notadamente a Lei nº 
6.001/73. 

O reconhecimento desse direito é precedido de estudos etno-históricos, 
sociológicos e cartógraficos realizados por equipe composta de técnicos especializados. Após 
os procedimentos subsequentes de ordem jurídico-administrativos, esse direito é formalmente 
reconhecido através da demarcação topográfica dos limites da terra indígena, utilizando-se da 
engenharia geodésica. 

Contundo, em que pese a existência do explícito ordenamento jurídico 
institucional garantindo esse direito ao índio, e o esforço empreendido no período de 
1991/1992, a União Federal demarcou até o exercício de 1993 o total de apenas 51 % das 
áreas indígenas, com uma superfície de .462.625 krn2, representada por 266 áreas. Desse total, 
198 áreas com superfície equivalente a 440.700 km2, tiveram sua demarcação homologada 
por Decreto do Presidente da República, como determina o artigo 19 da Lei nº 6.001/73. 

Diversos são os obstáculos que entravam o processo de demarcação de terra 
indígena. Desde a crônica escassez de recursos orçamentários e financeiros, de 
responsabilidade direta da União Federal, passando pelos diversos mecanismos de resistência 
colocados em prática pelas populações regionais (não-índios) ao não raros procedimentos 
protelatórios de âmbito judicial invariavelmente sobrestando todo o processo de regularização 
fundiária. 

A conclusão da demarcação das terras indígenas exige um esforço conjugado 
de todo segmento do Estado brasileiro para levar a termo o processo administrativo da 
demarcação dos 49% restantes das áreas indígenas; esforço este traduzido pela vontade e 
determinação política do Governo Federal, na expedição dos atos legais (Portarias e 
Decretos), aporte de recursos suficientes para a demarcação topográfica e extrusão de 
não-índios de área demarcada; agilização dos processos judiciais envolvendo terras indígenas 
por parte do Poder Judiciário, e outras ações de governo não menos importantes que 
normalmente respaldam todo o processo demarcatório. 

ABRIL/1994 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

TERRAS INDÍGENAS 

A Demarcar (49 %) 
(266 l!reas. 447 310 Km2) 

Pos,çao em 12193 

Demarcadas (51%) 

(266 ãreas • 462 625 Km2) 

Superfície conhecida = 909. 705 Kmz (11 % do território nacional) = 532 Terras Indígenas 

Nota: o presente gráfico representa o universo das Terras Indígenas demarcadas e a serem 
demarcadas, dentro do universo conhecido. 

DAF/DEF 04/94 



1967 / 1984 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
TERRAS INDf GENAS 

Evolução da Homologação do Processo de Demarcação 
(superfície e área) 

Superfície Km2 

180000 

104 áreas 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 
6 áreas 

40000 
37 áreas 

20000 

O área 

7 áreas 
2 áreas 

11 áreas 

1985 1986 1988 1990 1991 1987 1989 

DAF/DEF 04/94 

Total: 198 áreas Homologadas 
Superfície: 440.700 Km2 

Base: 12193 

9 áreas 

14 áreas 

1992 1993 Período 



Superfície Km2 

180000 
152 áreas 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

22 áreas 

60000 

40000 

20000 

1910 I 1984 1985 

9 áreas 

1986 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDlO 
TERRAS INDIGENAS 

Evolução do Processo de Demarcação 
(superfície e área) 

19 áreas 

23 áreas 

:::::::::::::::::::: 
:::.:::.:::.:::.:::. ~~~~~~~~~~~~H~~m~ 
:::::::::::::::::::: 
:::::;:::::::::::::: 
:::.:::.::;.:::.:::. 

.................... 1 5 áreas 

::;=::::m:m:_::= 

8 áreas 8 áreas 

Total: 266 áreas demarcadas 
Supertície : 462.625 Km2 

Base 12/93 

18 áreas 

2 áreas 

1987 1988 1989 1992 1993 Período 1990 1991 

.. , 
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Distribuição dos recursos orçamentários relacionados~ 
comunidades indígenas - 1992 

FUNAI ME 4,7 Bilhões (1,92%) 

23,7 Bilhões (9.67%) '· ------ ___;-----', f.\;. ' 
• '\"" 1 ·,: \ ;, \ ,, .• 
\\ '.: // ' \ i: 

' \,, I .a 
\ ' 

IBAMA 1 O Bilhões (4.08%) 

FNS 
....... ---/ 

4,6 Bilhões (1.88% 
.. :;-- ...• ~ _,,-t 

SDR 

125, 7 Bilhões (51.33%) 
.- .... ... .. ~ ..• 


