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O gigantismo do nosso Pa{s- :raz e cm que s i.n t.amoa o orgul.no de se_!' 

mos brasileiros. A nossa ~andeira é um símbolo que todos amam e a querem/ 

pela inspiração e o sii:rnificado de suas cores. Sabemos que o nosso I)aís ,.foi 
; . - d ,. ~ l ' t , . , , . o una c o , a nuo erram.ar sangue em uoua a rt.euor-i a aas àm e r-i.c ae , 

Os nosoos antepassados tiveram uma diplomacia tão grande quando 

disseram. "baeta" ao colonialismo português. E hoje, após, centena de anos, 

1 
o ·funcionamento de8[:)e fil.encâ.nismo.Mui tas vezes, batem.os pa.Laas e nunca proc~ \ 

~ ramos _s_a?e~ o P.º~- q,11:~? _ S_o~©_s .1:1~ povo que caaunhaaos ;!,"'.!3:J:q9 .. a ).9 mund9_,maê_ !lJ! . ~- -i 
ve:J'.'dade,não sabemos por onde ee tamos sendo submet.í.dos , B nunca aparecerá ' 

somos mais uma ve~ o instrumento de um neocolonialismo e nós nunca sabemos 

alguét1 para. nos in:form.ar. Exemplo claro' tomos no mundo inteiro: ecologia,e 

pouca gente sabe o significaào dessa :palavra m.uito menos os indígenas.Os/ 

nossos ,eovernantes afirmam q_ue, no plano internacional, o governo procura 

colaborar com os es:forços que se realizam. no mundo para "avaliar e corri~-~ 

gir os desequilíbrios ecológicos globaisn:rem por objetivo, ainda, transmi"!"' 

tír uma imagem _co,r.reta, sem distorções, dos problemas ambientais brasilei 

ros e sem. complicações sÓcio-econÔmi.cos, evidenciando as necessidades da. 

cooperaçãõ tec:nolÓgica e fü1.anceira internacional para programas de prese·r- 

vaçu.o a.mbiento.1 no País. 

Os noe cos gcve rnan bes se es quec em d.os povos indígenas quando se 

falam da ecolÓgia dãõ mais valor aos animais e se esquecem de demarcar as 

nossas terras. Pomos aos pouc os se acabando mas, graças as organizações e s 

tamos começando a se fi.roo.ar e buscar as nossos direitos. 

O Movimento Bstudantil Indígena do Amazonas - J11TBIAM, após a rea 

lização do II encontro, assumiu um papel de pr-of'und a importância junto.men 

te com outras oraga.nizações indígenas. Sabemos que será um. trabalho duro, 

difÍcilt lento, de conscientização, que com. o passar do. tempo acredi taro.os 
que a sociedade compreenderá a situação real das nações indígenas, l 
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IIQ ENCONTRO DOS ESTUDANTES IND1GENAS 

DO AMAZONAS, ACRE E RORAIMA 

O Segundo Encontro dos Estudante Indígenas do Ama 

zonas, Acre e Roraima, foi realizado nos dias 09 e 10 de julho 

de 1991, na Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas, 

na cidade de Manaus-Am. Contou com a participação de 29 estudan 

tes indígenas representando as nações Sateré-Mawé, Mura, Pirata 
I - 

puia, Manchineri, Yawanawã, Tucano, Tariano, Dessano e Baniwa. 

Participaram, também, representantes das seguintes entidades: / 

COIAB ( Coordenação das Organizações Indígenas da Amazonia Bra 

sileira); AMARN (Associação das Mulheres Indígenas do Alto Rio 

Negro); CIMI (Conselho Indigenista Missionário); FUNAI (Funda- 

ção Nacional do índio); UMES (União Municipal dos Estudantes S~ 

cundaristas); UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaris 

tas), UJS (União da Juventude Socialista); MOAN (Movimento Alma 

Negra); OEMEC (Delegacia do Ministério da Educação); IERAM (Ins 

tituto de· Educação Rural do Amazonas}; e UA (Universidade do li 
Amazonas, com representantes da reitoria, IHCL, FADEC, NESP,NEL, 

NEPE, NEPS, ADUA e DCE). 

Este encontro teve como objetivo dar continuidade ao 

encontro realizado em dezembro de 1989, avaliar a caminhada do 

movimento, refletir sobre sua articulação com as demais organi 

zações indígenas e entidades representativas da sociedade civil, 

analisar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante/ 
' 

sua estadia nas cidades, e estabelecer metas para solucionares 

tas dificuldades junto às instituições educacionais e orgaos go 

vernamentais, fortalecer o movimento dos estudantes e conscien 

tizar a sociedade para os problemas dos indígenas. 

- segue - 
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Para discussão dos temas do encontro, a metodolo 

gia utilizada foi reunião em grupos para debater e aprofundar/ 

cada temática e·após exposição em plenário, elaborar propostas 

para serem apresentadas às Entidades que participaram do Encon 

tro 

Foram debatidos os seguintes temas: 

I - Subsistência e Manutenção 

- Como dividir os trabalhos pessoais com estudo? 

Como o estudante indígena deve se manter? 

Assistência, saúde e educação. 

II - Participação dos ~studantes na Organização 

- t preciso organizar? Como? 

Qual a nossa participação nas organizações 

indígenas? Como devemos participar? 

III- A nova política indigenista oficial 

- Como é que o Estado deve assistir o estudo indígena? 
Diferença de porcentagem para ingressar na Univer 

sidade. 

IV - Alianças com entidades representativas 

V - Proposta do Movimento Estudantil para 500 anos 

e os grandes Projetos 

- Questões históricas 

- Colonização 

Atualidade dos povos indígenas 

Como podemos participar 

Resumo das propostas: 

01 - SUBSISTtNCIA E MANUTENÇÃO 

Construção da casa do estudante, com o objetivo de abrigar/ 

estudantes indígenas de lQ, 2Q e 3Q Grau, que .vêm das várias 

nações indígenas, com a finalidade de dar continuidade aos seus 

estudos. 
Bolsas de Estudo - A aquisição de bolsas que realmente atendam 

às necessidades dos estudantes na compra de material escolar, 

vale transporte, vestuário, alimentação, etc. 

- segue - 
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Construção da casa de apoio, através de mutirão com mate 

rial doado pelo governo e outros, para abrigar membros de 

todas as comunidades indígenas em trânsito nos Municípios 

próximos das comunidades, contando, ainda, com assistência 

médica; 

- Formação de mini-postos médicos e treinamento de agentes de 

saúde que fiquem à disposição permanente das comunidades, 
possibilitando encaminhamentos e primeiros socorros • 

. 02 - PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NA ORGANIZAÇÃO 

- O MEI deve assumir o seu papél de entidade representativa 

tendo claro seus objetivos diante das organizações mais am 
- plas. 

- Elaboração de um programa de trabalho pela coordenação do 

movimento, visando a organização e luta dos estudantes in 

dígenas; 

- Repasse de programa de trabalho e informações a cada repre 
sentante estudantil indígena nas escolas onde estudam; 

- Criação de organização indígena em cada escola para atuar 

junto aos alunos mantendo articulação com o movimento. 

- Criação do boletim informativo, com tiragens bimestrais,co~ 

tendo informações essenciais para os estudantes indígenas. 

03 - A NOVA POL1TIVA INDIGENISTA OFICIAL 

- Assegurar uma porcentagem de vagas na Universidade aos es 

tudantes indígenas, a partir do levantamento do número de 

estudantes que estão concluindo o 2Q grau; 

- Em função das dificuldades linguísticas apresentadas pelos 

estudantes indígenas na 2ª fase do vestibular, é necessá 
rio que os conteúdos desta fase sejam substituídos por as 

suntos ligados às-.questões inçlígenas; 

- Aproveitamento da mão de obra indígena após sua formação, 

nos trabalhos em suas comunidades, pagos pelo Estado; 

- Criação de uma fundação de apoio aos estudantes indígenas, 

contando com sua participação na elaboração de programas e 

em sua·direção, através de ligação direta com a Universidade 

que deverá ~ontribuir com profissionais capacitados para as 

sessoria e prestação de serviços aos estudantes indígenas. 

·04 - ALIANÇAS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS 
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04 - ALIANÇAS COM ENTIDADES REPRESENTATIVAS 

Valorização dos projetos indígenas através de sua parti 

cipação na elaboração destes projetos, pois o projeto de 

pesquisa que está sendo realizado na UA, através do Núcleo 

de Etnolinguistica - NEL, sobre os internatos de estudan 

tes indígenas no Alto Rio Negro, não conta com a partici 

pação das lideranças indígenas que tiveram, também, espe 

riências nos internatos; 

t necessária a maior participação das entidades represen 

tativas no Movimento de E~tudantes Indígenas; 

- Elaboração de projetos para as instituições nacionais e 

internacionais visando, o financiamento, para a construção 

da CE e CA, com assessoria e participação da Universidade. 

05 - PROPOSTA DO MOV. ESTUDANTIL PARA 500 ANOS E GRANDES PROJETOS 

- Elaborar um livro resgatando a história real, através de 

pesquisas nas próprias aldeias, visando a afirmação de nos 

sa identidade; 

- Palestras nas Escolas de lº e 2Q grau e Universidades dan 

do ênfase ao mês de abril; 

- Não participar das comemorações dos 500 anos; 

- Fazer passeatas, após os encontros, em repúdio a comemora- 

ção dos 500 anos do descobrimento da América, com apoio das 

entidades representativas; 

- Integrar-se e solidarizar-se a movimentos estudantis que 

reconheçam a causa indígena; 

- Divulgar para a sociedade em geral, com apoio de movimen 

tos populares, todas as atividades de esforço no sentido 

de manter maior comprometimento com o futuro 
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CONCLUSÃO 

Durante o encontro, na apresentação das propostas, n©tou-se que 

teve uma participação mais ativa dos estudantes ~a disoussão de suas na- 

_. oe -'; :.si;q.~~tes .-._. 
mais do que nunca se alittharam a um caminhQ real de sua.verdadeira hist0- 

cessiiades, bem e oao , as rein.vi.di.oaçães. Acre_ili ta:m,Qs _que1; -~ - .. -1 

ria e conscientização. 

Aqui fica os nossos sinceros agradecimentos a todas os que nos .,. 
1 

apÓiaram e acompanharam a realização de nosso trabalho durante o ÍI encon 

tro. 
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CIMI (C(m.selho Ind.ÍgenistP.. Misf.üonário) 

· J 
1 

1 
1 
i 

1 
1 

1 
1 

AP6IO: CO~ (Coerdenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

~rasileira) 

UA ( Universidade do Amazonas) 

FUNAI ( li'v.ndação Nacienal do Índio) 



DE PARTICIPA1tTES DO II ENCON'.CRO DO_§ 
c't&c~~~:&&:~~~&&&&&&&&&.&&&~&éb~&&&&&&&&a: 

ESTUDANTES IltD!GENAS 
&&&&&.&&&&&&&&&.&&&&&&& 

lf2 :1 O ME 

01- Araa:ato ia Silva Me•ezes 

02- sér&ie a. Macln.ad.o Lua 

03- 1'e•jallia Castro 

04- Ismael Moreira 

05- Estevão MLeaos 1'arreto 

06- Orlaia.ào Mel&neiro 

07- Aaarildo C. Maohaio 

08- Osaar ia Silva 
09- Ismael Uaapoa 

10- Re•ato M. Lan.a 

11- IAês Dias de Lia.a 

12- Maz•ni:aa 

13- Marta 

14- Haia.ouque 

15- GilSOll 

16- Elie 

17- Ioka Manchiuery 

18- Aliaiso 

19- Sêaia 

2D- Peiro ia Silva 

21- José Re11.a.te 

22- Esteliaa Maran.hio 
23- José Ferreira 

24- Ti te Paiva 

25- Claudecir ta Silva 1'arreto 

26- Sa:ati•o Oliveira 

27- Orlaniino 
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:.centi».uaçãe 

l{Q 1'f O M E GRAU DE IffSTRUQXO POVO 

28- Celi•a EJLf eraeira· 1'al;'é 

29- Sebastião Duarte Professor Tlllkane 

30- Tarcísio à.e Lima Pre.fessor Pira tapuia 

31- José Lopes Professor TariWto 

32- Maria Gorete A:MA.RN Tukano 

33- Anita Piaentel AMARN Tu.kane 

i 

·.:-) 

i 
1 

! 
i 
! 
.j 

1 

) -, 
1 

\ 



, 
Horário 

8:00 hs 

9:45 hs 
10:00 hs 

PROGRAMAÇÃO DO II El1-00NTRO DOS ESTUDANTES IItDfG.i!:l'fAS ~O 

AMA.ZONAS, RORAIMA E ACRE. 

PROGRAMAÇÃO DO DIA 09 de Julhe ie 1991. 

Ativiiai.es 

-ADertura: Apresentação da Ceerdena9ãe e des partioipaates. 

~reve Histórico ie Moviae•to Estuda.a.til IndÍ&ema e es obje. 

tivos io II Encontre. Estevão- Tukano 

Ségis- Dessano 

Isaael- Tariamo 

-Intervalo. 

-Trabalhe e• &rupoi Feraação de cru.pos para iebater os te- 

mas propostos abaixo; 

I- Subsistência e afi.11.utenção: 

- Coao o estudante imiÍ&ena deve se aaater? 

- Asaistemcia, saúde e educaçãe. 

II- Participação d•s estudantes na orcaaização: 

- t preciso or&an.izar? Como? 
- Qual a •ossa participação mas organ.izações iniÍ&eaas? 

- CGao ievemes garticiJar? 

III- A •ova política iniÍgena oficial: 

- C0ao é que o Estado ieve assistir o estudante indígena? 

- Diferen;a ie pontu.açãe no concurso de vestibular para Q 

iagresso na Universidaie. 

IV- Alian.çae com entidaie representativas: 

- Identificação de entidates que apoia.a o aoviaento indÍ 

gena. 
- Anális6 de projetos de pesquisas realizaias a respeito 

to dae ,uestõee indÍ&enas. 

12:30 hs -Ala990. 

13:30 hs -Plenária para discussão das problemáticas levan.taias nos 

debates ea grupos. 

19:00 hs -Jantar. 

- sepe - 
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N - e •n tinuaçao 

HOR.!RIO ATIVIDADES 

20:00 hs -Apresentação de rilaes (ãec••entários soDre as questoês in 

iÍ~e•as). 

22:30 hs - Encerraaento das atividaies io lº iia. 

PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 ie Jalh0 de 1991. 

8;00 hs -Apresentação dae pro1ostas às eatiiades representativas pre 

seates. 

9:30 hs - Debate ~as pro postas com ae entiiadee 

IER/AM e $utros •••••.•••.••. 

12:30 hs -Almoço. . 

13:45 hs - Reinício dos trabalhos ea grupos para elboração de propos- 

cor~, FUA, CIMI, 

ta a partir do teaa: 11Proposta do Moviae:nto Estudantil pa- 

ra os 500 a.aos." 

- ~uestoes históricas 

- Celon.izaçãe; 

- Atu.alidade tos pevos i:nd!ceaas; 

- Coao podeaos participar. 

16:00 hs -Plenária para ex~osição das propostas elamoraias nos gru - 

pos. 

18:30 hs - Encerrame•to. 

COORDENADORES 

ESTEVÃO LEMOS ~ARRETO= TUKA.NO 

SERGIO MACHADO LANA = DESSA1f0 
, 

ARMANDO DA SILVA MENEZES= TUKAffO 

EENJAMIN CASTRO 

~ISMAEL MOREIRA 

= PIRATAPUIA 
= TARIANO 

'º 
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