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Proposta do G.I.l aaca política 1ndigeoista agrava o 
imobi11smo 

Após vários meses de imobilismo com relação à política 
indigenista, o governo Collor criou um Grupo de Trabalho 
Interministerial pelo decreto 99405 de 19 de junho, composto 
por representantes de onze órgãos governamentais coordenados 
pela Funai. Tendo como objetivo definir a ação do novo 
governo nesse campo, o que a rigor deveria ter sido feito 
antecipadamente à posse, a GTI se reuniu somente no início 
de setembro e as conclusões que agora encaminha ao Ministro 
da Justiça ao invés de simplificar e agilizar as ações da 
governo, complica; sobretudo no que diz respeito à 
regularização das terras indígenas, agrava a imobilismo e 
compromete o cumprimento das dispositivos constitucionais. 

No dia 9 de outubro. várias organizações da saciedade civil 
e pessoas especializadas na questão receberam convites 
telegráficos da secretaria da GTI para se pronunciarem por 
escrito, com direito a apenas uma lauda, fazendo 
recomendações para política indigenista. Embora considerando 
a forma de convocação e participação no processo sumária e 
restritiva, as organizações abaixo-assinadas se reuniram e 
enviaram sugestões (conforme telex em aneHo) no dia 17 de 
outubro 

Agora, ao tomar conhecimento do relatório final da GT1 
estranhamos a preocupação daqueles que o elaboraram de citar 
nominalmente todas as organizações e pessoas consultadas sem 
incorporar nem explicar a exclusão das propostas 
apresentadas. 

Analisando o documento final da GTI observamos os seguintes 
pontos que configuram o já mencionado agravamento do 
imobilismo na regularização das terras indígenas: 

O documento prevê a necessidade de divulgar, por duas 
vezes, em momentos diferentes, a processo de decisão das 
Terras Indígenas, para manifestação dos possíveis 
interessados" . Con f'und indo t ransp arênc ia do p recesso de 
decisão com aquilo que poderíamos qualificar como "leilão 
das áreas indígenas", a nova sistemática deixa clara a 
intenção de abrir espaços para interesses contrárias se 
manifestarem nos "intervalos" de tramitaç:ão do processo de 
decisão, contrariando a própria Constituição que considera 
nulos as interesses incidentes sobre as Áreas Indígenas. 

- Está prevista ainda um prazo de um ano para atualização e 
adequaç:ão de todos os processo de demarcação já em curso às 
exigências da nova sistemática. Este tipo de expediente já 
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foi utilizado pelos governos anteriores para obstruir a 
tramitação dos processos. Existem hoje centenas de processos 
absolutamente prontos, em condições de serem analisados e 
referendados, dependendo somente de vontade po1ítiça para 
·apreciá-los. 

As recomendações do Grupo sobre tutela são igualmente 
inaceitáveis, resgatando antigas propostas de emancipação 
dos índios. Procura estabelecer um mecanismo "automático" de 
emancipação dos grupos indígenas, considerando-os 
emancipados caso não se manifestem expressamente em 
contrário. Pressupõe que todos os grupos indígenas 
existentes no Brasil hoje estariam em condições de entender 
e manifestar sua vontade sobre esta questão, o que é 
absolutamente irreal. 

Teríamos outras críticas a fazer ao documento, mas 
consideramos secundárias no momento. Esperamos que o 
Ministro da Justiça tenha o bom senso de optar por 
procedimentos que agilizem o processo de regularização das 
terras indígenas, de acordo com os preceitos constitucionais 
que definem substantivamente esses direitos e estabelecem 
1993 como prazo final para a demarcação das terras 
indígenas. 

São Paulo, 12 de novembro de 1990. 

UNI - União das Nações Indígenas 
CEDI - Centro Ecumênica de Documentação e Informação 
CTI - Centro de Trabalho Indigen1sta 
NDI - Núcleo de Direitos Indígenas 
CPI/SP - Comissão Pró-Índio/São Paulo 
Centro Mari de Educação Indígena 
PKN - Projeto Kaiowá-Nandeva 
CCPY - Comissão pela Criação do Parque Yanomami 
IAMA - Instituto de Antropologia e Meio Ambiente 
FMV - Fundação Mata Virgem 
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Ao Grupo de Trabalho Interministerial (Dec. 99405/90) 

a/e Sonia de Almeida Demarquet - Secretaria Especial 

Sobre o tele~ de 09/10/90, as organizações signatárias têm 
as seguintes observações a fazer. 

Desde a mudança de governo ocorrida em 15/03, temos 
solicitado a diversas autoridades providências urgentes para 
resolver casos concretos e alarmantes de violatões dos 
direitos indígenas. Apontamos a gravíssima situatão vivida 
pelo povo Yanomami como sendo indicadora das intenções e da 
"efetiva atuação do governo federal na preserva,ão e defesa 
dos direitos das populatões indígenas", dispondo-nos a 
colaborar na sua solução. 

Consideramos que é a atuação do governo federal nesses casos 
que define os rumos da política indigenista oficial. 
Decorridos sete meses da posse do atual governo, os 
problemas que apontamos permanecem sem solutões. Não sabemos 
até o momento se as nossas sugestões foram estudadas e se 
serão acatadas. Por isso, registramos inicialmente que 
continuamos aguardando as definições do governo quanto às 
providências solicitadas, e que o atraso na adoção destas 
vêen agravando ainda mais a situação dos índios. 

Estranhamos o procedimento pelo qual fomos consultados e 
estamos certos de que as organizações indígenas e de apoio - 
aos índios têm contribui,ões mais consistentes e detalhadas 
a oferecer. Seguem-se, enumeradas, as nossas observações à 
pauta proposta pelo GTI: 

1. O eixo condutor da política indigenista do Estado deve 
ser a defesa dos direitos indígenas definidos pela 
Constituição do Brasil. A Carta reconhece aos índios os seus 
direitos originários à posse permanente das terras que 
tradicionalmente ocupam e das riquezas naturais nelas 
existentes. Essas terras são bens inalienáveis da União. Os 
índios têm também assegurado o direito às suas organizações 
sociais, costumes, línguas e tradições. Conceitos como 
"tutela" e "integrai;ão" não estão inscritos na Constituição. 

O papel constitucional do Estado é de demarçacão e proteção 
das terras indígenas e de preservacão e promocão das suas 
diferentes identidades culturais. O Estado deve também 
prestar a assistência necessária aos grupos indígenas que 
sofrem as consequências de situações desastradas de contato, 

quase sempre decorrentes da omissão do Estado na 
demarcação e protei;ão de suas terras - objetivando a 
recupera,ão das condi,ões para a sua sobrevivência. 
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A executão com eficiência de uma nova política indigenista 
requer uma agência estatal dinâmica e a completa 
reestruturatão da atual FUNAI. A nava agência deve se 
constituir basicamente de três frentes de trabalho, com 
incumbências específicas: (1) demarcar e proteger as terras 
e o patrimônio indígenas; <2> preservar e promover as 
manifestatÕes culturais indígenas; e (3) prestar assistência 
às comunidades necessitadas. Para tanto, essas frentes 
necessitarão de um núcleo de coordenatão política, 
administrativa, jurídica e de informação. As ações da nova 
agência devem se orientar por um plano de metas, cuja 
executão deve ser regularmente acompanhada por um colegiado 
composto por liderantas indígenas e representantes da 
sociedade civil. Este plano de metas deve incluir um 
cronograma para a demarcação de todas as áreas indígenas do 
país, obedecendo-se a definição de terras indígenas 
constante no parágrafo 1o. do art. 231 e o prazo fixado pelo 
art. 67 das Dispositões Transitórias da Constituitão 
Federal. 

2. Para que a meta de demarcar as áreas indígenas seja 
atingida, impõe-se a adoção de uma nova sistemática 
demarcatória, através da criação por decreto presidencial de 
um grupo de trabalho tripartite, coordenado pela agência 
estatal e integrado por representantes do Ministério Público 
Federal e das comunidades indígenas interessadas. 
Assessorado por institui,ões públicas e civis, esse grupo de 
trabalho deve participar de todas as etapas do processo 
demarcatório, da identifica~ão à aprovatão final das 
propostas de delimitação, observada o cronograma constante 
do plano de metas. 

Ao Estado compete proteger - em vez de administrar - o 
patrimônio indígena. A administratão desse patrimônio é 
prerrogativa dos próprios índios. A renda eventualmente 
decorrente da administração do seu patrimônio deve reverter 
integralmente em favor das comunidades indígenas. A 
existência dessa renda não deve suprir a omissão do Estado, 
e muito menos ser utilizada para cobrir rombos de caixa da 
agência estatal ou favorecer o enriquecimento ilícito de 
terceiros. 

3. Qualquer a~ão de assistência e prote~ão à saúde indígena 
deve necessariamente considerar as especificidades de cada 
grupo. A atua~ão do Estado em rela~ão à saúde indígena deve 
priorizar as situações de calamidade provocadas por doentas 
antes desconhecidas pela medicina tradicional dos índios, 
abalando os seus sistemas imunológicos diferenciados, 
desorganizando as suas próprias formas de subsistência e o 
seu meio ambiente original. AtÕes de saúde e de recupera~ão 
ambiental devem ser concomitantes em muitos casos. 
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O Estado deve, ainda, assegurar o direito constitucional dos 
índios à educaç:ão básica em língua materna e à utiliza,ão 
dos seus processos próprios de aprendizagem, fornecendo 
lhes os recursos materiais indispensáveis. A aç:ão 
educacional do Estado deve partir da iniciativa de cada 
grupo indígena, respeitando os seus valores culturais, sem 
jamais pretender substituí-los, assegurando-lhes a gestão 
dos seus processos de educaç:ão escolar. 

4. A condiç:ão básica para a "auto-sustentaç:ão" dos povos 
indígenas é o cumprimento pelo Estado da sua 
responsabilidade constitucional de demarcar as terras 
indígenas e de proteger os recursos naturais nelas 
existentes. Quando o Estado favorece, por aç:ão ou omissão, a 
invasão dessas terras e o saque de suas riquezas, ele se 
transforma na principal ameaça à sobrevivência dos povos 
indígenas. Estes, por sua vez, se auto sustentam 
secularmente conforme as suas tradiç:Ões e as características 
dos seus territórios, razão pela qual puderam sobreviver ao 
massacre que lhes foi imposto ao longo de todo o processo de 
colonizaç:ão. 

Cada comunidade deve ser livre para desenvolver os seus 
próprios projetos econômicos e para recorrer ao apoio de 
Órgãos públicos ou de terceiros, no Brasil ou f'ora dele, 
observada a legislaç:ão vigente. O Estado deve dar suporte 
político, técnico e financeiro aos projetos de "auto 
sustentaç:ão" dos próprios índios. 

Nos casos extremos em que estes tenham perdido as condiç:Ões 
de sobrevivência, compete à agência estatal implementar 
programas emergenciais de saúde, alimenta,ão, recuperaç:ão 
ambiental ou de socorro contra catástrofes naturais, 
conforme cada situação exigir e até que a circunstância 
adversa esteja superada. 

Estas são as observa~Ões que 
solicita~ão do GTI. Sendo 
subscrevemo-nos atenciosamente. 

consideramos pertinentes à 
o que tínhamos a dizer, 

UNI - União das Nações Indígenas 
CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação 
CTI - Centro de Trabalho Indigenista 
NDI - Núcleo de Direitos Indígenas 
CPI/SP - Comissão Pró Índio - São Paulo 
Centro Mari de Educação Indígena 
PKN - Projeto Kaiowa-Nandeva 
CCPY - Comissão pela Criação do Parque Yanomami 
IAMA - Instituto de Antropologia e Meio Ambiente 

São Paulo, 17 de outubro de 1990. 5 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

INFORMES SOBRE O GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL PARA REVISÃO DA POLÍTICA 

INDIGENISTA DO NOVO GOVERNO: 

O Decreto nQ 99.405 de 19/07/90, publicado no D.O,U. de 02/08 

/90, criou o Grupo de Trabalho Interministerial que estâ encarregado de re 

ver a política indigenista do Governo Brasileiro. O Grupo de Trabalho Inter 

ministerial (GTI) ê composto de 10 membros, a saber: representantes dos Mi 

nistérios da Justiça, Saúde, Agricultura e Reforma Agrâria, Educação, Infra 

-Estrutura, Ação Social, Relações Exteriores, das Secretarias do Meio~Ambien 

te e Assuntos Estratégicos, e ainda do Gabinete Militar. 

O Decreto 99.405/90 conferiu ao Grupo a atribuição de estudar 

e propor medidas para tornar mais efetiva a atuação do Governo Federal na de 

fesa e preservação dos direitos das populações indígenas, e deu ao mesmo pr~ 

zo de 60 dias, a contar da sua instalação, para apresentação de relatÕrio fi 

nal ao Ministro da Justiça, 

O Decreto prevê ainda que o GTI pode, quando achar necessârio, 

solicitar a participação de Õrgãos públicos ou entidades privadas que possam 

oferecer alguma colaboração ã discussão dos problemas das populações indÍge- 

nas. 

O Grupo reuniu-se pela primeira vez no dia 12/09./90, quando 

foi votado o seu regimento interno e foram discutidos os temas a serem trata 

dos _pelos seus integrantes. Nesta reuniao esteve presente um -·representante 

da Secretaria-Geral da Presidência da Republica, que passou a acompanhar os 

trabalhos do Grupo, na qualidade de convidado., Decidiu-se, naquela ,1 data, 
~do,~ .J-... - 

b f . . \'.l' ,,... • d'"" Y..!!!~ que os mem ros do Grupo ariam duas viagensVa areas in igenas para --c-rt:r'\rdL e~ 

h . I "d d 1 . ÚI . • • ~ee1meReu cou17as comuni a es ceais e cem seus pro emas - a ,primeira via- 

gem seria para a Região Norte,.enquanto que a segunda, abrangeria a - região 

do Mato Grosso e do sul do país. 

Reunião posterior definiu a seguinte pauta para o GTI: 

05/10 - Tutela e Integração das populações indígenas; 

10/10 - Questão fundiária; Renda do patrimônio indígena; e Meio-Ambiente; 

SCS, Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sata 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

17/10 - Educação e Saúde lndÍgena; 

24/10 - Auto-sustentação indigen~: atividades produtivas. 

Ficou estabelecido também que, sempre que necessârio, seriam 

convocadas reuniões extraordinãrias para finalizar as discussões, 

A reunião de 05/10 contou com a presença da antropÕloga Alei 

da Ramos e do advogado Carlos Frederico Mares, Diretor Tecnico do NDI. Am 

bos compareceram na qualidade de assessores do representante da SEMA, Jorge 

Terena. Nesta reunião foi discutida a necessidade de revogação do Artigo 

69 do Código Civil Brasileiro, que estabelece a relativa capacidade dos Ín 

dios, e de alteração dos dispositivos do Estatuto do indio que dizem respei 

to à tutela. Ficou claro que esta legislação deve ser modificada para que 

se adeque ao espírito da nova Constituição Federal, e que um novo instrumen 

to de proteção especial ao Índio deve ser criado para garantia daqueles gr~ 

pos que dele necessitarem. 

Desta forma, foi proposto e, em reunião extraordinária post!_ 

rior, aprovado.que seja recomendado ao Presidente da Republica a . - revis ao 

dos dispositivos jã mencionados do Codigo Civil e do Estatuto do !ndio para 

adequá-los à nova Constituição Federal, e a criação de um novo instrumento 

jurídico de proteção aos Índios que necessitem de assistência especial qua~ 

do da manifestação de vontade para a prãtica de atos da vida civil. 

Em 10/10 esteve presente ã reunião o Secretârío do Meio-Ambi_ 

ente, Josê Lutzemberger,' convidado pelos integrantes do GTI a manifestar..-se 

sobre a questão do meio-ambiente nas âreas indigenas e adjacências, Estiv~ 

ram também presentes Andrê Villas~Boas, do CEDI, e Sergio Leitão, ·advogado 

do NDI, como assessores do representante da SEMA. 

Durante a reunião, discutiu-se a necessidade de revogaçao do 

Decreto que estabeleceu o processo de demarcação de terras indígenas atra 

vés do "Grupão" e também, aquele que criou as figuras da "ârea indígena" e 

"colônia indígena", que colidem com os preceitos da nova Constituição Fede 

ral. Alem disso, ficou clara a necessidade de se estabelecer uma nova sis 

temática para a demarcação das terras indígenas. 

SCS, Q. 06, BL A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-33 60 fax ( 61 ) 22 4-0261 
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NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

A este respeito, a FUNAI informou sobre a existência de uma 

minuta de decreto elaborada por seu pessoal, que jã teria sido analisada e 

aceita no âmbito do Ministerio da Justiça, dependendo apenas da assinatura 

do Presidente da Republica, Os integrantes do GTI, imõuidos do mandato p~ 

ra revisão da política indigenista do Governo Federal, ficaram surpresos 

com a existência de mna proposta jã em estágio decisório, e resolveram so 

licitar ã FUNAI que interrompesse o andamento da mesma atê que o relatório 

final do Grupo fosse apresentado. Tendo a FUNAI insistido na urgência de 

definição de uma nova sistemática de demarcação, resolveu-se fazer uma reu 

nião extraordinária para finalizar esta discussão, 

A reunião extraordinária ocorreu no dia 12/10 e esteve pre 

sente, como convidada do GTI, a Dra, Carmem Junqueira, antropóloga e pro 

fessora da PUC/SP, que esclareceu o Grupo sobre a relação do Índio com a 

terra e os parâmetros a serem considerados quando da demarcação. _ Estive 

ram tambêm presentes os advogados do NDI, Sergío Leitão e "Ana Valeria, que 

assessoraram Jorge Terena, representante da SEMA. 

Durante a reunião, a FUNAI tentou conseguir dos demais int~ 

grantes do GTI o apoio e aceitação para a sua proposta (minuta de decreto 

acima mencionada}, que basicamente daria ã FUNAI o controle completo sobre 

o processo de demarcação <le terras indígenas, No entanto não teve êxito, 

jã que os demais integrantes do Grupo concluíram pela necessidade de ser~ 

digir um novo decreto, que deverâ assegura a participação no processo de 

representantes das comunidades indígenas afetadas, de membro do Ministêrio 

Público Federal, de representantes de Õrgãos federais como o INCRA e o 

IBAMA, da SAE quando necessârio, e de representantes da sociedade civil, 

O GTI solicitou entaÕ-ã FUNAI que requeira junto ao Ministê 

rio da Justiça seja sustado o prosseguimento da minuta de decreto de sua 

autoria, para que, apôs entregue ao Ministro o relatÕrio conclusivo do Gru 

po, seja dado andamento ãs sugestões aprovadas por este. 

ses, Q. 06, BL. A. Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 
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. FUNAI 
Fundaçâo Naclonal do Índio 

MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

• 

RENDA DO PATRIMÔNIO INDÍGENA 

Segundo a definição da Lei n2 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973 (Estatuto do fnd~o), constituem bens do Patri 

mônio Indígena: 

- as terras pertencentes ao domínio dos grupos 

tribais ou comunidades indígenas;- 

- o usofruto exclusivo das riq_uezas naturais e 
de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por gr~ 

pos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reser 

vadas; 

..,. os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qual 

quer título. 

A renda indígena é a resultante da aplicação de 

bens e utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, cabendo 

à FUNAI a sua gestão, que áeve ser direcionada para a conserv~ 

ção, ampliação e valorização daqueles bens. 

As principais atividades geradoras de renda in 

dÍgena são hoje: a exploração de recursos minerais ( principa~ 

mente o ouro) e florestais (madeira, castanha, etc.), os prQ 

jetos de pe~uária, os arrendamentos e a comercialização de a~ 

tesanato. 

A administração dos recursos caracterizados CQ 

mo renda indígena deve perseguir os objetivos de emancipação 

econômica das comunidades indÍg~nas, acréscimo do patrimônio 

rentável e custeio dos serviços de assistência ao Índio, sendo 

essa renda contabilizada à parte, totalmente independente da 

contabilidade do Órgão tutor. 

A aplicação desses recursos - que deve reverter 

preferenc~almente em beneficio da comu~idade que produziu os 

resultados econômicos - obedece a um Plano de Aplicação, elabo 

rado anualmente, e aprovado pelo Ministro da Justiça. 

(O 
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Devido à situaçã~ difícil, de escassez de recur 

sos financeiros, por que passa hoje a maioria das comunidades 

indígenas, quase a totalidade da renda auferida com as ativida 

des citadas tem sido aplicada em projetos de assistência, para 

atende~ necessidades básicas dos Índios, não tendo sido pos 

síveis reaplicações que visassem·ao acréscimo do patrimônio 

rentável. 

Este quadro tem levado, em muitos casos, a uma 

dimi~uição dos bens que constituem o Patrimônio Indígena, po 

dendo-se prever uma queda nos valor~s globais da renda indÍg~ 

na para os próximos anos. 

Além disso, há que cita~ ainda as restrições im 

postas pela Constituição de 1988 ao uso dos recursos naturais 

das terras indígenas, que exigirá que se regul~rize, no menor 

prazo possível, situações como as de arrendamentos e explorª 

ção de minérios~ que passaram a não ser permitidas1 a nao ser, 

no Último caso, com a autqrização do Congresso Nacional. 

O conjunto dessas situações tem gerado distar . - 
çoes, pois muitas vezes, premidos de um lado pela dificuldade 

em atender suas necessidades básicas, e de outro pela cob~ça 

despertada pelas riquezas naturais de suas áreas, alguns 
, 
1n 

di6s tiro cedido ~s pressões de madeireiros, garimpeiros, caça 

dores, pescadores, etc . r permitindo a exploração ilega·l de re 
cursos naturais em suas terras, levando também dessa forma 

diminuição dos bens do Patrimônio Indígena .e a degradação 

qualidade ambiental. 

É de assinalar ainda que, embora a FUNAI seja, 

por definição da Lei n2 5.371, de 5 de dezembro de 1967, age~ 

... 
a 

da 

tora do Patrimônio Indígena, também por determinação legal 

(art. 42 do Estatuto do Índio), tal encargo deve ser confiado 

às comunidades indígenas, sempre que demonstrarem capacidade 

efetiva para tal exercício. Assim é que existem hoje muitos ca 
sos em que os próprios Índios, individual ou comunitariamente, 
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exercem o gerenciamento das atividades geradoras de renda indÍ 

gena. 

Entretanto, os projetos que hoje são geridos pe 
las comunidades indígenas, - sao, em sua maioria, aqueles que se 

tornaram irregulares, segundo a ~eterminação constitucional ' 
quais sejam, arrendamentos na Área Indígena Kadiwéu, 

ção de_ ouro nos Postos Indígenas Kikretum e Gorotire da 

Indígena Kaiapó, entre outr~s. 

O quadro ora apresentado está a requerer a adQ 

ção de medidas corretivas, que visem à adequada proteção dos 

explora 

Área 

bens que constituem o Patrimônio Indígena, principalmente, a 

conservação dos recursos ambientais das terras indígenas, f~ 

tor condicionante para a própria sobrevivência física e cultg 

ral daquelas comunidades. Isto porque os projetos assim desen 

volvidos, sem o necessário controle, sem medidas minimizadoras 

dos impactos ambientais causados, terão certamente consequen 

cias gravíssimas para as populações indígenas, cabendo ao Ór 

gao tutor adotar as providências necessárias para restringir o 

uso dos recursos naturais daquelas terras ao. que for 

vel com os princípios de conservação e/ou preservaçao 

tal. É de todo necessário que não se permita que as 

, 
compati 

ambien· 

comunida 

des indÍgen?-s, ou mesmo a- FUNAI, veja~ na exp.Lo r a çâo de so rd eria 

da e predatória dos recursos naturais uma possível fonte de 

renda ind Íg.ena . 
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Contribuições da Secretaria de Meio Ambiente ao.documento ªEresen 

tado pelo MEC. 

CONSIDERANDO OS ASPECTOS ACIMA REFERIDOS, PROPÕE-SE: 

1) adotar uma política nacional de educação de respeito aos grupos 
étnicos, revisando, com assessoria dos especialistas na questão,t~ 

da a literatura didática e para-didática sobre os índios brasilei 

ros publicados e difundidos pelo MEC/FAe e outros. 

2) institucionalizar a questão da educ. indígena no âmbito do MEC, cg 

como menciona o artigo 88 do projeto da L.D.B., assegurada a cri~ 

ção de uma Comissão Nacional de Educação Indígena, de caráter pe~ 

manente, composta por especialistas no assunto procedentes das eE 

tidades civis indígenas e indigenistas, das instituições científi 

case da agência federal de assistência ao índio. 

3) garantir às populações indígenas o direito a uma educação básica 

de qualidade em suas próprias áreas, bem como, em casos especifi 

cose quando assim requisitado pelos grupos, a continuidade dos 

estudos nos diversos níveis e/ou modalidade de ensino; 

4) assegurar a adoção de currículos e programas que considerem a lí~ 

gua materna, os conteúdos científicos, os conhecimentos tradici~ 

nais e as especificidades sócio-culturais de cada grupo indígena, 

assim como seus processos cognitivos e de transmissão/ assimilação 

tradicional do saber. 

5) garantir material didático pedagógico específico para ensino em e 

de as línguas indígenas como 1~s ou 2~s línguas e dos demais con 

teúdos que componham o currículo escolar. 

6) apoiar estudos e pesquisas com vistas à elaboração de políticas 

e à melhoria da prá~ica educativa dirigida às populações indígenas 

em especial aquelas destinadas à descrição de suas línguas, ao 

registro e sistematização de sues etno-conhecimentos, e à investi 

gação de seus processos cognitivos e de transmissão e assimilação 

tradicionais do saber. 

7) implementar uma política de recursos humanos para educação indige 

na que atenda às especificidades dessa forma de educação~ privile 

giando pessoal indígena devidamente selecionado a partir de crité 

rios a serem definidos pelo Conselho Nacional de Educação)vi,l~, 
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8) criar mecanismos que garantam a revisão da imagem do índio hist~ 

ricamente distorcida pela sociedade dominante, através da midia em 

geral e das literaturas didaticas em particular, entendendo estas 

distorções como crime de racismo e submetendo os infratores às 

punições estabelecidas na Constituição Federal. 

9) incentivar e apoiar uma produção cultural das comunidades indíge 

nas que se utilize dos diferentes meios de comunicação para sua 

difusão, assegurando-lhes o uso de suas línguas e modos próprios 

de expressão. 

A implantação das propostas formuladas visa à melhoria do atendi 

mento às populações indígenas brasileiras, possibilitando-lhes o 

direito a uma educação compatível com seus costumes e aspirações, 

entre estas o de ter acesso aos conhecimentos regionais, nacionais 

e universais. 

Uma educação que contribua para o fortalecimento de identidade de 

cada etnia e que assegure, em contrapartida, o conhecimento das 

contribuições culturais que elas podem oferecer ao País, de modo 

a estabelecer um relacionamento mais rico e equilibrado entre to 

dos os segmentos da sociedade brasileira. 
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PROPOSTA PARA A REUNIAO DE 05/10/90 DO GTI 99.405/90: 

ASSUNTO: DA TUTELA AO 1ND10. 

Os representantes da Secretaria do Meio-Ambiente, ... 
na qualidade de integrantes do GTI 99.405/90, criado com a finalidade de re 
ver a política indigenista do governo brasileiro, nos termos do seu Regimen 
to Interno (arts .... ), vêm expôr e afinal apresentar a seguinte proposta 
sobre a questão da relativa capacidade dos indios e o regime tutelar a que 
estão sujeitos: 

Justificativa: 

O Artigo 69 do CÕdigo Civil estabelece a relativa capacidade dos 
indios para o exercicio de atos da vida civil. Disto decorre a sujeição dos 
mesmos ao regime tutelar, que veio a ser regulamentado pelo Estatuto do 1n 
dio. 

Por tutela entende-se a proteção instituída em beneficio de al 
guém. De fato, a tutela aos indios foi criada com o intuito de protegê-los 
na sua relação com a sociedade envolvente, tendo em vista o pouco conhecime.!!_ 
to destes acerca daquela. Sendo a tutela um instrumento de proteção, deve 
funcionar em favor dos indios, manifestando-se pela assistência aos mesmos 
quando da prãtica de certos atos. A tutela deve ser usada no sentido de or..:!_ 
entã-los e esclarecê-los quanto ãs suas decisões. Nunca deve ser, no entan 
to, utilizada como substituta de sua vontade. 

Ocorre que, na prâtica, este instrumento tem, muitas vezes, sido 
utilizado de forma errônea, atê mesmo contrãria ã vontade dos Índios. Incl_!:! 
sive, gerando a imagem de que, no Brasil, o indio ê um cidadão de segunda c~ 
tegoria. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece uma serie de direitos 
em relação aos indios, destacando-se o reconhecimento de sua organização so 
cial, costumes, linguas, crenças e tradições. O reconhecimento destes dire! 
tos, embora não revogue o disposto no Cõdigo Civil sobre tutela aos indios, 
repudia a idêia de que o indio e relativamente capaz, bem como a prãtica de 
atos que disvirtuaram o caráter da tutela como instrumento de proteção. 

Desta forma, este instrumento necessita de reformulações. t imp~ 
rativo, porem, manter-se algum mecanismo especial de proteção. Isto porque, 
determinados grupos indígenas, face ao seu isolamento e pouco contato, nece~ 
sitam ainda de assistência especial quando do seu relacionamento com a sacie 
dade envolvente. 

!~ 
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Proposta: 

Face ao exposto, propomos seja recomendado ao Exmo. Sr. Presiden- 
te da Republica a criação de um Grupo de Trabalho para rever a 
pertinente ã questão indigena no Brasil e adequã-la aos novos 

legislação 
· dispósitiv.os 

constitucionais. Este Grupo devera ter como prioritarios, no que se refere 
ao instituto da tutela, os seguintes temas: 
a) Revogação do Artigo 69, inciso 39 e parãgrafo Ünico do CÕdigo Civil Bra 
sileiro (Lei 3.071 de 01/01/16, com as correções ordenadas pela Lei 3.725 de 
15/01/19), que estabelecem a relativa capacidade dos indios e o regime tute 
lar; 
b) Revogação dos Artigos 7Q a 11 do Capitulo II, Titulo II, do Estatuto do 
Tndio (Lei 6.001 de 10/12/73); 
c) Criação de novo instrumento de proteção especial ãs comunidades "indige- 
nas que necessitem de assistência quando da manifestação de vontade para a 
pratica de atos da vida civil. 

Brasilia, 05 de outubro de 1990. 

Subscrevem: 


