
1 ! . 

1 
1 
i 
1 
! 
l· 
1 

' 1 1 1 
t 

suas\D\0 FORNEC.\00 
PELO INESC 

SEMINÁRIO 

.,WSTlTUTO SÇ)CION-4(-t&ff Af. 
Dati I · I 
eoa. l-1 t2 JfMJ(J) (})-·. &J-- 

A QUESTÃO INDÍGENA NA CONSTITUINTE 

23, 24 ~ 25 ãc setAmbro de 1988 

ABERTURA: Márcio Santilli 

!' 
):' 

l 
O tratamento dos direitos indigenas pela Assembl6ia · 

Nacional Constituinte seguiu curso próprio, com caracteristicas r. 
bem específicas em relação a outros ternas constitucionais. Aos m.9. 
mentos favoráveis para as vitórias de posições·m~is avanç~das ou. 

mais identificadas, com os anseios da sociedade, nem sempre corres 

ponderam situações ·favoráveis aos direi tos indígenas. 

üm bom exem2lo foi o do período de funcionamento da 

Comissão de Sistematização, quando foram. obtidas importantes vi tõ' 
rias sociais, sendo qu·;, nesta fase, o texto relativo·ao Capítulo 

"Dos índi8s" não chegou sequer a ser votado. Foi neste periodo, 

através dos sucessivos substitutivos do relator, Deputado Bernar 

do Cabral, que os direitos indígenas sofreram os maiores retr~ces 

ses. Assim, foram introduzidos os conceitos·de uterras de posse 

i~8morial", e de "niveis de aculturação" dos índios, além·da pos 

sibilidade de remoção - sem critérios - dos grupos indígenBs das 

suas terras e de exploração .de minérios nessas terras ·por emnre .•. - 
sas privadas. Foi também nessa fase que se instalou uma Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito no Congrel?so Nacional, para apurar 

falsas denfincias formuladas pelo jornal "o Estado de são Paulo", 

que a pretexto da emenda popular do CIMI, visavam prejudicar os 

direitos !ndigenas na nova Constituiçio. 

A especificidade do tratamento dos direitos indígenas 

também foi notável nas negociações que antecederam à votação em 

primeiro turno do Capitulo "Dos índios''. O parãmetro para essas 

nGgociações não foi o Frojeto de Constituição do Deputad9 Cabral 

e nem a.emenda substitutiva do "Centrão1'. A proposta das organiz~ 

çÕes e apoio é que serviu de base para as négociações, sendo que 

o re~ultado final incluiu conquistas que não figuravam sequar na 

proposta dessas organizações como foram os c~sos da exclus~o óas 

terras indígenas das ãrsas prioritãrias para o garimpo, a incl~ 

são da exig~ncia de pr~via autorizdç~o do Cóngresso Nacional para 
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a exploração dos recursos energéticos em terras indígenas e apre 
. . - 

via audiência ãs comunidades indigenas afetadas pela exploração 

mineral. 

Nas votações T""l.. - • em .:: J.e:1ar1.o, os disr:ositivos relativoi 
aos direitos indígenas alcançaram elevada média de aprovação, de· 

mais de 40G votos,· mesmo quando as matérias aprovadas ~ão disp~· 

nham de acordos prévios entre-as lideranças partidá~ias ou qµando 

se tratava de impedir as ofensivas do lobby anti-indígena. ·O Capí 

tulo "Dos índios", por exemplo, obteve 497 votos . favorãveis no 

primeiro turno e 423, no segundo. Foi. obtida, também no segundo 

turno, a supressão d~ um inciso que incluira ~ntre os bens dos e~ 

tados, as terras dos extintos aldeamentos indígenas, numa votação 

que alcançou o apoio praticamente unânime dos Constituintes pre 

sentes. Na sua face constitucional, os direitos indígenas foram 

vitoriosos, apesar das ressalvas que aqui serão comentadas. 

J 

No entanto, na sua contraface, os direitos 

vem sendo. atropelados pela. política :i.ndigenista oficial, 
indígenas 

fundada 
na tutela militar que é sobre ela exercida através da execução do 

Projeto Calha Norte pelo Conselho de Segurança Nacional.. Essa PQ 

lítica estabel~ce novos parã~etros para a demarcação de terras i~ 

digenas, a pa;tir de divetsas figuras jurídicas inconstitucionai~ 

como a de "colônias indígenas11, pequenas áreas dentro dos territó 

rios tradicionais, nas quais se busca sedentarizar os indios, fa 

cilitando a penetração dos interesses econômicos nas parcelas 

maiores destes territórios, demar c ada s como "florestas nacionais 11• 

Essa política aponta cQrno perspectiva a aculturação de fato dos 

povos indigenas e desp~eza piofundarnente o espírito da Constitui 
çao. 

·um dos aspectos fundamentais da política oficial é a 

criminalização das organizações de apoio, que desde o episódio da 

CPMI passararn a ser fiscalizadas, pressionadas e impedidas de ce 
senvolverern seu~ trabalhos nas áreas indígenas. Com isto s~ pr~ 
tende segregar os indios dos setores da sociedade nacional que 

não compactuam com o Projeto Calha Norte, restringindo as rel~ 

çÕes dos indios ao Estado e aos interesses econ6micos que se vol 

tampara as riquezas naturais de suas terras. 

Apesar do poder institucional de que dispõe o Canse 
lho S2gurança Nacional, diante de um fraco Presidente da Rep~ 

' -· .' ···-· 
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blica e da _inusitada atribuiç.ão que assumiu, de atuar na Const~ 

tuinte como interlocutor das empresas míneradoras, revelou enorme 

incompetência no trato com o Poder Legislativ~, não conseguindo 

- obter, pelo menos no qrte se refere aos direitos indígenas, um ré 

sultado Constitucional compativeL com a sua força institucionul. 

Assim, o Consel~9 de Segura~ça Nacional vem criando 

fatos consumados, às vésperas da promulgação da.Constituição atr~ 

vés da demarcação de dezenas de áreas indígenas segundo os parârne 

tros da sua política inconstit~cional, como é o caso da recente 

portaria interrninisterial relativa ao território Yanomami. 

Nesse contexto, são previsíveis a continuidade e o 

desdobramento das contradições ent~e a política oficial e os d! 
reitos constitucionais dos índios. Portanto, a persistência da po 

lítica oficial, diante da continuidade da execução do Projeto Ca 

lha Norte e da remilitarização da FUNAI, nos permite antever uma 

batalha judicial de proporções inéditas a partir da promulgação 

da Constituição. Essa batalha não se limitar& ãs áreas indígenas, 

onde já se desenvolve a tempo, e ao Poder Judiciário, mas terá 

seus reflexos no processo de revisão da legislação ordinária e 

complementar, tendo sido já constituida na FUNAI uma comissão p~ 

ra esse fim. 

Diante das novas atribuições constituciona~s do Co~ 

gresso Nacional- em relação aos índios como a de autorizar a explo 

ração de minérios e a construção ·de hidroelétricas em suas teE 

ras, não se pode descartar a hipótese de que a estratégia do Co~ 

selho de Segurança Nacional envolva também uma prática de entulh~ 

mente do Congresso Nacional, apostando na falta de agilidade de~ 

se Poder para o exercício dessas novas atribuições. No seu conju~ 

to, essa estratégia tem como objetivo desmoralizar a Constitui 

ção, esperando reverter a situação presentemente criada, tendo em 

vista o processo de revisão constitucional que se dará dentro de 

cinco anos. 

Mas, desde logo, a política oficial procurarã explo 

raras brechas do texto constitucional que possam viabilizar 8 

sua continuidade. Há várias ressalvas ou ambiguidades em relação 

aos direitos indígenas que resultaram de derrotas ou concessoes 

feitas nos processos de negociação havidos. Um primeiro exemplo, 

refere-se ao artigo que nacionalizou a exploração do subsolo e es 

··- .,:- 
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tabeleceu que se definirá em lei as condições e spec Lf í.ca s em que 

se fará essa exploração nas faixas de fronteira e em terras. ind.f 
genas. Por esse artigo, tornou-se constitucional a introdução de 

- empresas priv~das nacionais na extr~ção de minérios das terras i~ 

dígenas, assoçiando as condições específicas dessa prát±ca à si 

tnaçã.o das faixas de fronteira, como se em ambos os casos se tr~ 

tasse de preservar a segurança nacional. Há uma int~ncionalidade 

implícita de promover essa associação, que pode e deve ·ser evita 

da na elaboração da lei ordinária, mas que aponta para a interven 

ção do Conselho de Segurança Nacional na questão. Esse artigo r~ 

presenta o saldo concreto da exploração, pelo jorn~l ~O Estado de 

são Paulo", do erro tátivo da emenda do CIMI. 

Um segundo prob~ema poderá resultar de possíveis ig 
terpretaç5es sobre o sentido da expressão "tradicionalm~nLe", que 

qualifica as terras ocupadas pelos índios na definição constit~ 

cional de terras indígenas' Essa expressão substitui outra· pior, 

a expressão "permanentemente11,.que vinha associada ao conceito de 

ttposse imemorial'' na proposta do Relator Cabral. Ainda assim, ela 

coloca interrogações quanto ã ~fetividade da aplicação da abran 

gente definição de terras indígenas,· ãs situações em que a ocupa 

ção das ~erras pelos índios não se faça segundo os seus usos, co~ 

tumes e tradições, o que, ali~~, constitui o objetivo estrat~gico 

da politica ofici~l, ao promover a aculturação de fato, atrav~s 

da perie t .. ração de práti~as econômicas próprias da sociedade envol 

vente nas área~ indige~as. 

Outro exemplo é a ressalva do "relevante interesse pu 

blico da União", introduzida ~o par~grcifo que trata da nulidade e t 

extinção dos atos que envolvam as terras indígenas e as riquezas 

naturais nelas existentes. No curso das negociaç6es, a hipótese 

concreta que viabilizou a introdução dessa ressalva, foi a de 

construção de estradas com traçados incidentes sobre áreas indíg~ 

nas. A efetividade da ressalva dependerá de uma lei complementar, 

cuja aprovação requererá a maioria absoluta dos votos do Congre~ 

so Nacional, mas continu.:i.r5. outro espaço dG conflito entre os di_ 
reitos i~digenas e a pollcica oficial. Há outras brechas de menor 

import;ncia no texto cor1stitucional que não serão aqui coment~ 

das, ruas cuj~ análise seria pe~tinente nas discuss6es desse semi 
- . nar.1.0. 

-': 
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Nesse contexto, novas demandas estio colocadas para 

os índios e as organizações de apoib,. no enfrentamento dos confli 

tos que se seguirão e na potencializaç~o das conquistas obtidas. 

_ Entre essas, tem part~ular importãncia política, a iniciativa j~ 

dicio.l .:1tribuíd.a às orgo.nizaçoes·indígenas. O reconhecimento con.§_ 

titucional dessas organizações, assegura a possibiÍidade de int~r 

locução própria dos índios da defesa dos seus direitos, cqnsti 

tuindo o mote principal para a superação da tutel~ e para a. reveE 

são do processo de criminalização dos Índios e das organizações 

de apoio, permitindo aos rrimeiros definir os seus interlocutores 

preferenciais na sociedade nacional, rompendo com a segregaçao 

que vem sendo-lhes imposta pela política .oficial.· O estímulo a 

constituição e à legalização 'aas organizações indígenas passa a 

ser prioritária para a consolidação dos direitos indígenas. 

Quanto às organizações de apoio, o mínimo que se deve 

esperar e um salto qualitativo n~ articulação das suas iniciat! 

vas. A atomização e o primarismo concorrencíal, que · marcaram a 

atuação dessas organizações até aqui, precisam ser imediatamente 

superados, sob pena delas caírem no isolamento e de sucumbirem 

diante das pressões do Estado. Competência, institucionalidade e 

um novo patamar de políticas de alianças internas e externas, d~ 

verão somar-se à intenção de apoiar os índios, para justific~r a 

existência dessas organizações e assegurar resultados à sua atu~ 

ção. S6 as demandas explicitas que a Const~tuição estahelece quan 

to aos Poderes Legislativo e, Judiciário, demonstram que a dispeE 

sao, a desmobilização e a desarticulação dos movimentos sociais 

pró-indígenas poderão transformar uma importante vitória constitu 

cional em uma fragorosa derrota política. O próprio processo de 

acompanhamento dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte 

demonstrou que o salto qualitativo aqui referido é possível. As 

organizações que não se engajaram nesse processo, deverão fazê-lo. 
E as que acumularam experiências., devem conquistar um novo pata 

mar organizativo e político para a continuidade da sua ação. O f~ 

turo lhes dirá, de forma implacável, se continuarão sendo interlo 

cutores vãlidos para a política indigenista brasileira. 

.e, 
'·L 
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Iara 

Teremos a mesa formada por parlamentares. Eu quero 

-· apontar. a ausência de alguns par lamentares que foram impedidos d2 
estarem aqui em função da campanha que está se iniciando; agora, 

nos Estados, para as eleições municipais e, particularmente, o S~ 

nador Severo Gomes, que por questões de saúde, não pode estar pre 

sente. Deputado Fábio Feldman, Otávio Elisio, Domingos Leonelli, 

que inclusive deixou uma carta e pediu que fosse lida aqui para 

todos vocês, ~·qual lerei agora: 

"Fiquei muito h~nrado pelo convite que me foi fe_i 

to para partic.ipar do Se~inário de Avaliação e Perspectiva da 

questão indígena na Consti tu~-nte, promovido pelo INESC. t exem 

plar a iniciativa·de voc~s, de_realizarem um Seminário para uma 

avaliação de âmbito nac í.ona L, antes mesmo da promulgação da Cons 

tituinte, também por i~?o, logo me dispus a comparecer. 

No entanto, a dinâmica da situação política baiana, 

precipitada pelas circunstâncias do processo eleitoral, Le vou+me 
a assumir a tarefa de coordenar _a campanha do nosso companheiro 

Virgildãsio de Senna i Prefeitura de Salvador. Compromissos ina 

diáveis e que exigem a minha presença naquela cidade foram marc~ 

dos para sexta-feira e sábado próximos, dias em que eu pretendia 

permanecer em Brasília para participar do Seminário. 

Apesar de lamentar a oportunidade que eu vou perder 

de conhecer mais profundamente as implicações e desdobramentos 

ãos direitos indígenas consagrados na nossa Constituição, tenho a 

certeza de que o Congresso Nacional estará plenamente represent~ 

do pelos companheiros José Carlos Sabóia, Plínio Arruda Sampaio, 

Fibio Feldman e Tadeu França( que foram comandantes nossos no tra 

tamento da questão indígena na Constituição. 

Não posso perder a oportunidade de manifestar a minha 

admiração pelo trabalho que voc;s todos, índios, não índios e ºE 
gani zaç:Õe ~ da sociedade civ i 1, f í.z e r am durante a Constituinte. Lm 

pressionou-me a seriedade, a discreção misturada à· ousadia e, so 

bretudo, il·competência política demonstrada, que certamente pote~ 

cializQrarn a forca s~mbólica dos Índios, empurrando os seus direi 

tos para dentro da Con s t.Lt.u á çâo , .Nun ca imaginei "q'ue uma Constitui 
_,_ 

: ...•. ' 
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ção brasil~ira pudesse ter indios infiltrados em quase todos o~ 

seus Titules, além de um capitulo e~~e~ifico. ~usei que ali ·nio 

está tudo o que vocês queriam mas, numa Constituinte que nao con . - 
_ seguiu aprovar . a reforma agrária, e_ diante do enorme poder dos a3. 

versários que vocês enfrentar·am,. houve uma vitória· Lnd i qe n a h.i s t ó 

rica, sem precedentes. ' 

Estou certo de que o Seminário_tra~á bons resultados, 

que ·contribuirão para os próximos passos na tarefa de consolidar 

essa vitória a serem d a do s com. a elaboração da legislação _· comp Le 

mentar e ordinári"a. 

Coloco-me à disposição para colaborar ·no que for ne 

cessário. 

Um grande abraço e sucesso". 

·Domingos.Leonelli 

Deputado Federal - Bahia 

Iniciando, então, nossos trabalhos, ~u queria chamar 

a Mesa o deputado Plínio de Arruda Sampaio· {PT-São Paulo) , o· d~pu 
tado José Carlos Saboya ( PSB-MA) • Queria chamar ·para coordenar a 

Mesa, Márcio San til li e gostaria que participasse· da Mesa·, t.ambém , 
. . . ' 

Marcos Terena, que será o relator dos trabalhos· nesta manhã. 

Márcio Santilli 

• Vam?s ouvir primeiro os nossos dois constituintes e 

posteriormente o Marcos Terena vai fazer alguns comentários~ -fã 

zer também a sua intervenção. 

Passo a palavra ao deputado Plínio de Arr1:1da Sampaio. 

Deputado Plínio de Arruda Sa~oaio 

Nós estávamos comentando, antes de começar a sessão, 

que nos constituintes fomos submetidos a uma ta.manha carga de i~ 

formação, de todo lado, durante esses dois anos, que é uma coisa 

muito inérível. Sobre índio, sobre mineração, sobre mandado de in 
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junção, d i.z-ei.tio trabalhista, juiz ·classi~ta'~ ,Fc{'j.' uma verdadeira 

loucura. E a outra foi que fomos aubme t í.do s a uma tamanha carga 

de c onv í, tes e compromissos para falar, que no f i.m che_g~-:se sem s a 

- ber muito bem para o.que que' é. De modo que eu queria dizer para 

voces, que estivemos juntos durante/ e s s e per.iodo todo, que estiv~ 

mos juntos numa luta, dizer sem a menor formalidade, porque não é 
do meu estiio, e diz~r o que nós temos que fazer hoje. Qual e o 

sentido dessa intervenção. Eu acho que explicar·para'vocis o 

está. no texto é um desperdício. O texto foi vocês que fizeram 

r a nos. Contar como é ·que nós con s ecju í.mo s aprovar isso, e o 

nos nao conseguimos aprovar também não. é fácil, porque voces 

bem melhor do que nós. Eu realmente não sei tudo. Tem gente 

que sabe bem mais do que eu. O que·eu açho que seria importante, 

talvez, é se nós pudéssemos ver praticamente o que seria possível 

fazer agora. Se há alguma dfivida de interpretação, ·se hã algum 

trabalho complementar a ser feito, se há alguma providência a ser 
tomada, porque agora nós temos que fiscalizar o. governo, temos 

que exigir o. cumprimento. Agora temos as armas de fazer·a solici 

tação de informação, que agora nós vamos exigir que seja cumpri 

da. Nós temos a Comissão Parlamentar de Inquérito e nós t~mos a 

iniciativa das leis: Nós podemos fazer leis. De modo que eu acho 

que poderiam ser utilizados para dinamizar, para dar vida a isso 

que se conseguiu como princípio para transformar isso em realid~ 

de concreta. Carávanas para visitas para ver esses d~retores da 

FUNAI, influenciar realmente na execuçã9 desses artigos ql,le estão 

aqui. Eu acho que· o capítulo dos indígenas foi inter~s s a n-t.e na 

Constituinte. por um aspecto: ele ganhou. um grande respeito_. Houve 

um .certo momento1 não sei se vocês estão lembrados, que, no com.!=_ 

ço, a direita fez uma famosa CPI em que lançou dúvidas sobre o 

que " 
p.~ 

que .. 
sa 

aqui 

CIMI, lançou d6vidas .sobre a Igreja, e foi um momento de granàe i 
preocupaçao. Eu esperava que viesse tuna brig·a e, no entanto, na 

hora mesmo do embate, eles não vieram tão duros. Eu tenho a i~ 

pressão de que foi tão forte o trabalho de vocês, e foi realmente 

bem feito, que éles não tiveram coragem. Se criou certa con~ciê.!! 

eia inclusive entre o pessoal da direita e~ grandehabilidade foi 

fazer com que a nego~iação viesse pela direita. o grande negoci~ 

dor disso ai foi o Senador Jctibas ~assarinho. Quando ele passou 

para o lado de cã, deu para segurar. Eu acho que ·a gente tamb~m 

aprendeu muito ne,sse processo. O início foi uma das coisas muito 

importantes. A·gente aprendeu que precisa articular e ter força 
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para conseguir as coisas. Isso sup6e não ter preconceitos, não 

ter atitutes absolutizadas, mas realm~nte ter uma flexibilidade 

política que não implica em transigir àbsolutarnente com aquilo 

_ que é importante, que 11ão pode ser objeto de transação nenhuma: 

Entâo cu fari~ ~ minh~ interv~nç5o nesse sentido e depois nos 

deríarnos voltar a conversar. O que seria necessário para 

gente 'transfor~e o que se pode colocar na Constituição em 

dade viva do setor indígena no Brasil. 

que a 
fideli 

Deputado José Carlos Sabõia 

As colocaç5es qu~ o Plínio fez em termos de fazer 

qualquer comentário ao texto, qual o significado disso, eu acho 

totalmente, nesse momento, para o auditório que está aqui .presen 

te, eu acho totalmente desnecessário. As pessoas que estão aqui, 

como o Plínio colocou, élas fizeram o texto. E é sobre isso 

·eu gostaria de chamar a atenção levando em conta o ·que 

frente. 

vem 

que 

pela 

Tem alguns fatos, no meu entender, que diferenciaram 

a questão indígena, pelo menos ao que se refere às demais mino 

rias. O índio, talvez pela primeira vez, ele ocupou um espaço en 

quanto um sujeito não reconhecido em termos s~quer étnico e muito 

menos político .. E ocupou esse espaço incomodando. 

•• 

Eu acho que talvez seja o novo acontecendo, em termos 

da questão étnica, das questões das nunorias. Talvez seja o que 

tenha acontecido de mais novo, de mais inovador no Congresso· Na 

cional. O espaço institucional do Poder, em termos simbólicos, 
- - - - - 

talvez tenha sido o fato dele ter incomodado com a sua presença. 

E incomodou a todos • Não incomodou somente. aos constituintes, in 

comodou indistintamente as 10.000 pessoas, 15 mil pessoas que es 

tavam diariamente no Congresso. Então, isso~ em termos políticos, 

em termos de um novo ator social, novo ator político que vai re! 

vindicar seus direitos, que se faz presente na arena da ·1uta poli 

tica, foi uma coisa nova nesse país, e a consciência de que a 

esse espaço nao tinha.acesso o índio e nem lhe era concedido, era 

uma consciência que nós 'v Lamos em todos os gestos da secretária, 

dos assessores, das lideranças, dos parlamentares. Em detennina 

dos momentos eu cheguei a perceber, que cheguei a ver claramente, 
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como cri.ava. uma certa ojeriza, ~- · ní~é-1 dos parlamentares, princi . ·' . ,: - 
palmente da direita, a ~resença dos Índios nb Congresso. Eu acho 

que isso foi fundamental. Foi urna coisa nov~. Talvez seja pela 

- primeira vez, na marra, de uma forma ainda não muito trabalhada a 

nível de urna visão de convivijncia -de dif2rentes, tenha 

acontecido isso sem que as pessoas ainda sequer tenham entendi 

do. E, juntando todas as questões que o Plínio levantou em termos 

da articulação que foi feita, do significado dessa. articulação, 

p~ssando inclusive pelos setores conservadores e de direita, eu 

diria que a maior parte dos p~rlamentares desses setores conserv~ 

dores que !1,ão aceitam nenhum tipo de mutação da sociedade brasi_ 

leirar .eles se sentiram incomodados e mexeu muito o fato da pre 
sença indígena estar lá, r e í, v í.nd í-van do ou no sí.Lêric í.c , como acoE, 
teceu nos piores momentos de tensão em que nós corríamos o risco 

àe perder. Durante toãa a questão indígena eles se ~entiram inc~ 

moàados como se existisse uma má consciência; a presença indígena 

gerou uma. ma consciência, lá.çlentro, ~ntre Gles. Isso foi muito 

claro, principalmente no pior momento em que nós corríarnos o ris 

co de per~er tudo. 

• 

Uma segunãa questão, a nível de como se deu o procedi 
. . ~ - 

mento dessa conquista, eu diria que, a nível da articulação. que 

foi feita, se não fosse o dia-a-dia costurado, pensado pelas di 
versas instituições que garantiram essa vitória a nível da soei~ 

. . 
dade civil, nós não +e r Lamo s _.e.enquistado, nós não teríamos escri_ 

to esse capitulo dos Índios. E essa a~ticulação, ela n~o se dava 

somente de uma forma a n.ivel de proposta, de fazer a proposta, 

ela se deu muito a nível do corpo a corpo e talvez foi a forma 

mais importante, sem que fosse a La r d ea do sequer o que estava se.!! 

do negociado. Isso foi uma coisa fundamental para todas as insti_ 

t.u í.c ôe s qu e apoia.raro ·essa questão. E n Lv e L, eu coloco como foi 

possível nós chegarmos a esse texto também devido a todo trabalho 

que foi feito pelos companheiros constituintes e as instituições 

que apoiaram a luta da questão mineral na frente parlamentar na 
cionalista. 

.. 

Hoje, eu começo a tratar muito no calor da hora, mu í, 

to cm c i.ma dos fatos, mas hoje eu começo a tirar algumas c on c Lu 

sões que podem ser apressadas, mas se não fosse a articulação da 

frente parlamentar naci'onalista, a compreensão, a abertura que h~ 

via, a ni~el· da~-i~stituiç6cs que estavam l&, apesar de inte~es 

' . 
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ses, as vezes totalmente divergentes, t í.nha . pa.r Lame rrt.a r , tinha a.§_ 

ae s so r que. queria matar Índio la dentro_, mas ·1:lre~ominava, no f un 

do, uma visão de solidariedade e de total compromisso com·a que~ 

_ tão indígena. Se não fosse essa questão eu acho que dificilmente 

nos chegaríamos a esse texto. E éstou chamando a atenção sobre is 

so porque, daq':li prá frente, se nós não tivermos essa compreensão . .. . 
de atuar em.conjunto, nós não avançaremos na Constituição. Tem um 

. . ' 

fator, esse. que o· Plínio colocou, da importância do Senador Ja.f: 
bas Passarinho, que representa no Con·;resso; eu não estou convenci 

do que seja possível repetir esse tipo àe. articulação. Eu acho 

que nesse nível passou 'tluito pela gratuidade do fator "Passar.:!.: 
. ' 

nho11 e que não se repetirá e~ outras circunstâncias. Se não exi.§. 

tisse essa relação a história pessoal do Pa s aa r Lriho com os s_et2 

res que estavam trabalhando, eu não sei se nós teríamos c rie ç ado a 

esse ponto. ~ uma questão que eu coloco porque a articulaçao -de~ 

Si:1-S forças, pelo que a gente viu lá, em determinados momentos, a 

partir da CPI do Estadão de São Paulo, para.levant~r as denúncias 

do 11Estado de são Paulo" contra a Igreja, contra o CIMI, eu não 

sei se nós teríamos força de inibir a direita, a extrema direita, 

apesar de toda nossa competãncia, de toda a presença dos Índios. 

•• 

Foram vários fatores que foram somados nesses momentos· e o envo1 

vimento da direita, o fato de termos desarmado a direita e córnpro 

·metido uma fração da direita a favor da questão indígena,· para 

mim, a grande dúvida que resta nesse processo é sabermos se, se 

nao fosse a hiitória pessoal de um parlamentar, de um constitui~ 

te, eu não sei se nós teríamos condições de fazermos toda essa ªE 
ticulação. Faço votos que pelo menos esse permaneça pelo resto do 

mandato, para que possamos concluir a legislação ordinária.- 

Uma.outra observação que eu faria, a atuação dos-· ín - 
dios,. a atuação das instituições, os assessores e a atuação. dos 

parlamentares. Em algumas questões básicas nós, setores progres 

sistas, atuamos como frente. Em algumas circunstâncias nós não 

atuamos corno frente, nós atuamos como único partido, c~mo única 

proposta. Teve várias situaçõe~ que aconteceu isso1 em que você 

não conseguia simplesmente discernir nenhuma divisão, nenhuma po~ 

sibilidade-de qualquer divisão entre as forças·progressistas. Na 

questão indígena houve uma unidade do inicio ~o final de todas as 

forças progressistas. E aqui eu gostaria de chamar a ·atenção SQ 

bre uma coisa: é fundamental se trabalhar as forças progressistas 

no que diz respe~to ãs questões das minorias. Existiu profundo 
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desconhecimento do início da Constituinte, eu diria até mais, nao 

só desconhecimento,. mas um preconceito de certos setores .progre.§_ 

sistas com relação à questão indígena. Uma parte desses setores 

_ foi convencida pe Lo debate, pelo envolvimento, por· todo 6 trab.:i. 

lho realiza.do. Outra parte não foi convencida pelos depoimentos 

do Veiga, a nível -pessoal,·não foi convencido do que estava apre 

vando. Não acha que s~ja um tanto quanto exagerado essa questão 

das terras indígenas; não-existe uma valorização do que· se fez em 

termos de convencinento, em termos de respeito aos diferentes, e 

em ter-mos éticos. Não existe. A aprovação foi mais política por 

que-tinha setores prog~essistas à frente. Eu d{ria que uma parte 

do trabalho, se nós quer~mos avançar na parte da legislação ordi 

nár.ia, que uma parte do trabalho devGria ser feita a.nível desses 

setores progressistas.. 'I'eve um grupo, dentro da Constituinte, que 
se fez respeitar a partir de todos esses outros fatores que eu co 

loquei, e conseguiu fazer com que a proposta fosse a frente. Ela 

não era discutida por certos setores progressistas. Se esse grupo 

nao tiver a mesma unidade daqui para frente, dificilmente você en 

volve esses setores progressistas. A direita, a extrema direita, 

esses que são responsáveis pelo genocídio, não estou falando de 

setores liberais, estou falando de setores atrasados, que- justifi . . - 
cam o genocidio, principalmente aqueles setores ligados ao norte, 

e os setores comprometidos com o ce·ntrão, as lideranças do Ce.!!, 
trão. Esses setores, ou se tem uma estratégia a nível _de envolver 

um líder por partido, ou então nós não· teremos o apoio deles a ni 

vel do trabalho da legislação ordinária e a ní_vel de pressionar o 

governo no que diz r e apcLt.o à política indigenista. O nível de 

truculência, o Plínio, eu e alguns companheiros que estão aqui, o 

Márcio, o Júlio, e outros, perceberam isso na CPI do Estado de 

são Paulo. Foi um dos piores momentos, talvez pior do que da R~ 

forma Agrária, foi naquela CPI. Foi um dos momentos de maior ten 

são no Congresso. Eu cheguei a um ponto, a part'i.r daquele momento 

e nos dois meses depois, em que retirei todas as emendas a que eu 

teria direito e coloquei uma única emenda para o texto do lQ tur 

.•. 

no que era o atual artigo 198. Eu achava que n6s nao J... •. garan1-1.r1.~ 
mos sequer o texto da própria Consti-cuição, t.ama n h a foi a violên 
eia, a truculência do que nós vimos nessa CPI. Era alguma coisa 

assim, que pegou toda escória do Congresso Nacional em termos de 
.conc epcôe s de 1:'i_;i.--1,ei,t.os, em termos ·de·- justificativa _e, á .todo .o 

processo de qo n o c i di.o 'ao s Ln d í.o,s ,._ .d e imp.edir qualquer processo de ,·._. ~. /"' . 
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' 
mudança, s_e juntou tudo e botou lá dentro. E rna í.s e politicamente, ·\ 

eles sairam vitoriosos, é preciso que. se digç. isso. Naq ue Le mome_!! 

to eles foram vitoriosos. No decorrer do tempo é que o processo . 
_ foi sendo revertido. f: basicamente isso. Eu não tenho muita clarG 

za como ã que poder~ se dar csse·trabalho daqui para =fr~ric~. Eu 

acho ~ue é fun?amental somar todos esses fatores que o Plínio f~ 
lou a essa presença dos índios, das instituições, de uma articul~ 

çao profunda com os setores nacionalistas ligados.à mineração, in 

clusive para isolar os setores de extrema direita, que só se int~ 

ressam pela mineração, mar:iter esse compromisso a nível da frente 

parlamentar nacionalisra. Agora,·não tenho clareza se diante da 

premência de questões fundamentais ferem.interesses econômicos e 

ferem interesses a nível das rela~ões de trabalho, da ordem s2 

cial. Se nós vamos ter condições de aglutinar, da mesma forma CQ 

mo fizemos até agora, frente às necessidadei · de regulamentação 

que vem pela frente. Para o Congresso, se nós.não agirmos com mui 

ta habilidade como fizemos até aqui, com a ~lesma unidade, sabendo 

que existem diferenças entre as diversas instituições de conceE 

cão e entre os diversos parlamentares, se não tivermos a· mesma 

unidade, nós perderemos os espaços. E não tenho muita clareza se 

·é possível avançar em termos de regulamentação corno avançamos até 

agora, devido ao fato da desmobilização. É basicamente isso. 

Márcio Santillí 

!' 

Eu queria, antes de passar a palavra para o Marcos T~ 

rena, fazer um rápido depoimento sobre essas duas figuras que 

aqui ·estão. Na ·verdade, nós, ao longo do processo de elaboração 

da Constuição, fomos acumulando aliados dentro da Constituinte: 

Foram muitos os constituintes, 40. constituintes estiveram nos 

apoiando nesse processo, mas o José Carlos e o Plínio foram duas 

pessoas que estiveram presentes em todas as etapas do processo. 

Algumas alianças só nos foram possíveis em determinadas circun~ 

tâncias e, na verdade, foi absolutamente indispensável e eu acre 

dito que mais importante do que outras, a presença constante da 

queles que, do início ao fim, carregaram o piano da questão indí 

gena na Constituinte. 

Quanto ao José Carlos, eu gostaria de lembrar que ele, 

por uma tragédia do destino, foi membro da subcomissão das mino 



rias e foi o autor tja sugestão constitucional que contínha as pri 

meiras propostas das org~nizações de apoio dentro da Asse~bléia 

Constituinte e depois, acrescidas de sugestões- que foram feitas 

_ pela CONAGE, que nessa fase resultarnm no primeiro texto articul~ 

do, que foi um parecer do deputado Alcenir Guerra~ que deu base a 

uma das emendas populares <::oordenada pela UNI .no pr_ocesso- -cons cj, 

tuinte e que de certa· forma foi o marco inicial, o primeiro ponto 

consolidado que nós obtivemos dentro da Constituinte. Com todas 

as barbaridades cometidas depois, sobre es~e text~, - algumas coi 

• 

• 
sas muito importantes atravessa~am a tempestade toda e eu me ref~ 

riria particularmente ao artigo 232; que é um artigo pequeno mas 

contém no se~ seio o princípio da superação da relação tutelar. 

Quanto ao Plínio, eu queria fazer aqui urna 11nconfidên 

cia1q~anto ao último episódio da nossa luta na comissão de reda 

ção final, onde nós pretendíamos restabelecer uma redação do te~ 

to do artigo 67, das disposições transitórias, texto esse que h~ 

via sido aprovado desde a Comissão de Sistematização, foi alter~ 

da. sua redação pelo relator, nós repusemos a redação original na 

votação do primeiro turno e na votação do 2Q turno a emenda que 

buscava restabelecer novamente o texto não chegou a ser votada 

porque era uma emenda de omissão e havia o compromisso ae·que es 

se texto fosse relatado da forma anteriormente aprovado, mesmo 

apresen 

ver da 

traba 

o Plí 

desta .. 

sem a necessidade da votação. No entanto, nós tivemos que 

tar mais uma vez a emenda na Comissão de Redação. Ela, na 

de, tinha uma falha na redação que' tornou muito difícil o 

lho dos nossos representantes naquela Comissão~ entre eles 

nio, que depois de ter debatido centenas de propostas de 

ques numa reunião que avançava prá além da meia-noite e, nao in 
teiramente convencido da pertinência da nossa emenda, fez uma d_~ 
fesa veemente. Acho que nunca conseguiu fazer uma coisa desse ti_ 
po, não estando devidamente convencido do mérito da proposta que 

e st ava sendo apresentada. São pessoas que a gente pode contar nas 

situações mais difíceis e, portanto, no meu entenderJ no seu méri 

to, no seu trabalho, no seu desempenho, não pode ser comparado 

com aqueles que apenas em determinadas circunstâncias, em determi 

nados episódios, estiveram do nosso lado. 

:·.-··. 
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Continuação da 1ª Fita 

Marcos Terena: 

Eu gost.:i.ria de cum;::rimentar todos vocês e antes de fazer uma pinc~ 

Lo.d a n a q u i Lo que S(., contentou aqui, qosta.ria d o d i.z e r t::n,l:.·,::~rn q u e .:t 

gente como indígena não só eu, mas muitos outros principalmP.nte ·a 

queles·que estavam vindo pela 1ª vez no decorrer das discussões os 

temas que os €nvolviam a gente aprendeu a conhecer as pess6as, não 

somente os deputados, mas as pessoas que foram taticament~ impor 

tantes em todos essas negociações. A gente observa realmente que 

se na~ fosse algumas artic~lações, algumas amarrações do o~tro la 

do, a gente provavelmente •... mas depois a gente avaliou que '·sem 

aquelas pessoas, mesmo elas p,nsando dife~ente a gente não ~~ria 

conseguido ajustàr o nosso capítulo a uma realidade do corpo de 

con~tituintes e da realidade política _que o paii estava a~ravessa~ 

do. Então, acho que todos nós, estou falando aqui não só· dos depu 

tados e senadores, mas todas as pessoas, inclusive o próprio Már 

cio Santirli que fez um verdadeiro trabalhó ~e costureíi6, ~ma ho 

ra aqui, pegando ali e de todas as pessoas das entidades .. ta~b~m~A1 
gumàs vezes, eu pessoalmente vi aqui as pessoas das instituições 

pró-índio muitas vezes não conseguiam se entender~-m~itas vezes 

queriam'discutir, até queriam se ajustar·no corpo o corpo, mas no 

outro sentido, né? mas acho que isso tudo foi dinâmico, fazià par 

te do grande interesse que era exatamente aquilo que nôs corno indí 

gena nunca tinha~os tido a oportunidade de ter, que era ter um pa 

pel de pessoa, de gente, de c.í.d adâo , no cenário da sociedade do 
nosso pais, não só vocês, mas aquelas outras pessoas também que 

gostaria de citar aqui, que foram importantes no apoio como por e- 

·xemplo a própria Fernanda Montenegro. Ela deu apoio pra gente num 

determinado momento. Os Trapalhões, pessoas que provavelmente ~st~ 

vam querendo que o Índio tivesse uma particip~ção real na vida do 

nosso país. O que a gente observa aqui é exatamente a. preocupação 
que eu tenho conversado com o Ailton com outros índios, a preocup~ 

ção dos deputados é com relação ao passo seguinte: a consolidação 

da aplicação dos direitos indígenas que foram asseguradoi na cons 

tituição deve passar por um processo de legalização, quer di~~r, 

tornar isso uma lei. E a gente se preocupa porque a gente 1n ouv~ 

rumores por aí que essas pessoas do governo, as· pessoas da FUNAI, 

do ministério do Interior do Conselho de Segurança Nacional estão 

começando a se aglutinar no sentido de compor uma idéia para o pro 

ximo estatuto do indio. Ent5o acho, que essa preocupação dos depu 
ta0os e senadores· deve ser uma preocup9ção de cada um de nós tam- 
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bêm. Eu acho que estou falando ~9ur algumas_coisas que a gente jã 

~onversou exatamente porque esse pessoal não est~ brincando. Ele~ 

estão realmente doidos para pegar os índios. Então pessoal, nó? 

não podemos nos desmobilizar, nâo podemos deixar distantes noss9s 

:aliados dentro do Congresso, nós temos que fazer um trabalho do 

ganhar mais ali~dos para que a gente possa fazer urna iei, -no caso 

seria um novo estatuto do in4io de acordo com aquilo que foi asse 

gu~ado no capítulo da constituição, mas sem deixar de lado a real! 

dade de cada índio. Aí é que eu acho que é importante a observação 

do deputado Saboya, ~ que ele fala de que a gente deve mostrar 

quem é o Índio para essas pessoas que tem raJ.va do índio. Isso nao 

s6 feito através do Congresso. NÕs temos que crj_ar mecahismos. Te 

mos que ser criativos no sentido de mostrar à sociedade brasileira 
quem é o índio. Não ã aquele índio estilizado como as pessoas cri 

aram. Por isso é'que eu acho ~ais uma vez importante a partic~pa 

ção da sociedade por causa deisuas várias ramificações que inclui 

inclusive e principalmente a classe artística. Ela foi muito impor 

tante nesse pap~l, nesse·tex~o final. Elas não apareceram ma~ est~ 

vam presentes com· a gente. Amanhã, por exemplo, a gente vai estar 

.. 

fechando essa discussão e eu fico preocupado porque depois cada 

um vai embora pro sGu lado e a gente fica po:r .aqui, em são Paulo, 

no Rio, e nos nossos lugares. A ~ente p~ecisa ter um referencial 

pra gente poder con~inu~r trabathando. E~~e referencial realmente 

não pode ser por exemplo a FUNAI; não pode ser o Ministério do In 

terior. Qual é o refer~ncial que a gente vai ter por ex~mplo? mui- 

ta gente está fazendo festa como se todos os problemas da_ gente 

_fosse terminar quando a Constituição fosse concluída, fosse assin~ 

da. Mas acho que a gente, na questão do índio, as coisas estão a 

contecendo. A semana passada, por exemplo, antes do Romero Jucá s~ 

ir da FUNAI ele.fez uma série de portarias dizendo que ele fez um 

monte de demarcação de terras. Que tipo de demarcação é essa? A 

que realmente estã se propondo? A gente estã sabendo que o pr6prio 

órgão· tutor, algumas pessoas perguntam quando tem esse artigo, qu~ 

diz que os Índios agora podem questiona.r, que de certa forma acaba 

com a tutela, perguntam: agora não precisam mais da FUNAI?Então a 

gente tem que explicar para as pessoas que a gente precisa de um 

referencial, do governo por causa das outras comunidades. 

gente está' observando também, isso é uma coisa nova dessa 
que a FUNAI vai passar. a ser incorporada por pessoas com 

de implodirem a FUNAI. Eu estou dizendo a F'UNAI porque é a 

Mas I 

'ª 
gestão 

objetivo 

FUNAI 

hoje o nome que se ~ã ã instituição governamental. E elas v;o jo 

gar duro com os .í.nêUós \,/· q?me. .. ç~elo p·apéJ, .d a de~ar_ça_.çã0. Então 
. ·. ' ··. 

pessoal, acho que essas ob se'r va çôe s todas que foram feitas aqui 



•... 

:,. \:.>< \;>.:,-.:\::~<'.·:,i:(.{::' ;.·~ •, - : <if1f:t._.·:.i~;~ 
. ,,. . ',., - 

,:· .. -_ . . . ·' . ~- } . . .; . ~ :,. . . ' . ~fe1..;· .. ::~~ 
elas foram muito impor.tantes pela maneira. que s~_ -~onduziu ~odo - e's ' ' 
se processo pra· gente poder ·concluir com a· lei·. ~ompleme.ntar ·tuna 

co í.sa adequada "a rea.Íidade -e às necess...idades .. da$i~.popuiac;:ões ·indíg.e,: 
' : ; - - 

~as. uma coisa que eu que-ria também concluir _é, que ·os índios"·· não 
só ~erifiçá-ram corno ·:é-..<:;qué'- ~.,~a_ ... es.s.~ ··,procê\S'so:.;.:~~;it-ig:ame~t~--.~-s .~lide' 
r~.nças indígenas semp.re. tiverâm ·~a .m,~rteiiai-d"Et:p~n:sa-r de .. qu.~- oµ_· vo .. . . . - . ' . ' - . - 
cê ·acredit.a ou não acredita na pessoa:.,. nãÔ..: ·ha.v;jii·.:-~~io \ermo.. ·I.nfe-: 

• • -· ·<:.~';!J. •• •'r:,,' ~-\-·' .·.••. • • ~ ._. 1: . ..:, ~- ·~ # - 

lizmente ou felizmente no mundo. político - ex:is.:i;.e".f-uin: .:J!leio-termo·, -que 
_você- tem que compr-e_e.np:~.r-- cotnp.-é que :-s·e:.-di~.~ss·~;\,~oc~~s";."_ E m~i~~s 
'lideranç~s---indíge~as ~n1pre~nde:Cam i-s.s;o e ·ela;,::.'í;~je.-sabem--quê se- 
não houver isso,· porq~e nós. -s_Q~os. mino~ias.:-: __ ~;~~;~t~-'..nã6.'. ;ai'. c,on~e~ 
guir ·nada_. provavelmente. En-tão .. aquilo que eu gostaria ·de dizer pra . - - ' · ... ' 

vocês é basicamente aquilo que as três pessoas,_ ~nteriores. falaram. 
De que a gente deve continuar preocupados~ tent~r ganhar mais pes~ 
soas e trabalhar. -É lógico que se cada um correr por_ uma.linha,. a 

gen~e vai ê confundir as pessoas, a gente vai provavelmente.-confug 
dir os próprios aliaãos. Então, isso preocupa um pouco a gente, em 
relação aos próprios índios. E a gente vai procurar fazer um traba . - 
lho de fazer com que os Índios compreendam todo esse processo .. Os 

índios que não puderam participar, dentro desse quadro é que _a.ge~ 
te não vai ter um pensamento único, mas a gente .deve ter uma con 
clusão finica. Era isso: 

Márcio Santilli: 

Eu·queria abrir a palavra às pessoas presentes.no plenário para 
que pudessem aproveitar a presença das três.pessoas que.aqui fi~e- 

- - 1 

ram suas intervençõ~.s no sentido de que a gente_possa aprofundar a 
. ~·' discussão sobre esses temas. 

Pergunta feita ao Plínio: Para quem não acompanhou os. trabalhos da 
Constituinte como eu, eu tenho algumas _dúvidas:-_ no - .caso do Ministé 
rio-Público. no inciso V uma das competências ou·encargós é' defe~: 
der jÚdicialrnente os direitos e interesses das:populações indíge~ 
nas. Eu fico um pouco em dúvida porque em outrroe casos· se fala · em 
promover ação, ou ver medidas na defesa •. Aqui seria simplesmente. 
defender 1udicialmente. No caso, como os Indios·~té artigo 127 inci - - 
so V) em alguns casos ela pode ~remover ação de· inconstitucionali- 
dade no inciso II, zelar pelo efetivo respeito· ~os po'deres'públié~s 
etc, promover as medidas necessáris, no caso das po'pu La çôe s indíge . - 
nas no inciso V, "defender judicialmente", na realidade a compe t.ên 
eia ou até o dever de defender os Índios judicialmente de uma cer 

ta forma nunca esteve clara anteriormente mas existia porque , .. os ~ .. -.,, .•. '. 
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índios são relativamente capazes. Então .todo process<?. que .os · ín 

dios estivessem e nvoLv í.doa o procurador ge:r;al da República.·aeveri~ 

=funcionar como curador de incapaze~. Na realidade a minha experi~~ 

cia fora, nos processos que movem indios, normalmente o- procJrador 

da R~públicaaparec~ _c?mo titular de direitos como parte, ou como 

fiscal da lei. Eu não .vi em nenhum dos meus processos o Ministério 

Público funcionando como curador de incapazes. Então a minha _à~vi 

da ia seguinte: quando se fala em defender judicialmente aqui,sig 

nifica, essa função,- o· exercício da tunção de curador de incapazes 

no proces~o .ou se o minist~rio pfibli~o teria realmente a competên 

cia para iniciar o procedimento judicial recebendo queixas dos ín 

dios ou denúncia dos indios e dai promover a_ação judicial na defe 

sa dos direitos indígenas. 

Plínio: 

A sua pergunta ã muito boa e eu acho que a coisa, aqui, mai~ impor 

ta~te é o seguinte: o que havia antigamente {isso é uma coisa boa 

para todo mundo pensar porque nós temos que entrar firme nisso) à~ 
tes da Constituição a Procuradoria Geral da República tinha duas 

funçõe~: ela por um lado exercia a advocacia da União, o Procura 

dor era um advogado, ele era o advogado da União, na verda.de ele 

era o advogado do presidente da República. Ele era nomeado_ pelo 

Presidente_ da República demissivel "ad minuto", funcionário de ab- 
- - . 

soluta confiança. Por outro lado ele era Ministério Público, ou se 

ja, ele era aquela instituiç;o que.era ~ncarregada de asseg~rar a 

aplicação da lei, é o fiscal da lei, é a pessoa que a comunidade 

designa para fiscalizar se a lei está sendo cumprida. A lei _penal 

e a lei civil. Mas que sempre no Ministério Público a ênfase foi·a 

lei penal. Ent;o o Ministãrio PGbli6o ficou esse esteri6tipo des 
ses filmes que aparece que o promotor público botou o dedo na cara 

do réu. E o procurador aqui na União virou simplesmente um advcga 

do da União. Então existiam coisas t;o incriveis corno estas. E que 

ele vai por um lado como advogado da União para defender a terra 

da União e esquece que ele tarnbirn ~ um assistente do indigena na 

sua luta pela terra. Aqui, houve um caso muito curioso: n aq ue La s 
importações do leice em p6 do pl~no cruzado o Funaro mandóu impor 

tare na COBAL parece 'que houve uma dificuldade, h~uve um roubo,u 

fficl falcatrua. Então, tinha um procurador atuando pela Uniãq r:1ª ac~ 

s a ç âo <lo cara ·a,-a _COB.AL, e um procurad?r da me srna repart.,iç.-âo- atuando 

pelo governo na defes~ da COBAL: _Porque·~e a COBAL·perdesse ela 

teria que pagar as indénizaçõe~ ~ Então,· ·a grande co~~uista _aqui, 

- - ------- - -- 
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- . foi·. a-,. separação nltida e absoluta: Ministério Públi°co· agora é · , uma . . . . 
coisa,. advocac_ia geral da· União é outra. t. advocacia da União que 

~vai ser feit~ pelos procuradores da União. Então, _agora o Ministé- 

rio Público,:- ganhou um elenco novo de e t.r í.bu.í.çôe s en t.z e as _ quais 

adquiriu um grande peso às atribuições de fiscal ~a ·lei e não-ape- 

nas da 1ei penal.- Este inquérito civil, 'a ação civil que colocamos 

aqui, agora o ministério público, tem o dever .funci9nal de defender 

os indígenas. Ele é um verdadeiro, advogado dos .indígenas. E€. is- 

so que, nós temos que organizar imediatamente e eu vou começa·r dan- 

do uma coisa concreta: eu acho que vocês ?evertam- dirigir.um···9fí 

cio, procurar a entidade dos promotores públicos· e .so.Lí.c í.t.azv a .z'ea 
lização de um semí.nâr í,o 

1 
com eles, que é par-a sensibilizar todos os -~ 

promotores, todos os membros dessa instituição .para que eles pos~ { 

sam sentir essa nova re~ponsabilidade. Isso é extremamente impor- ' . 
tante. Com os caciques.indígenas, com as lideranças e ter realmen- 

te uma conversa com a 1_.iderança do Ministério Público·-,. poz que ·a ~i 
nha grande preocupação agora é com a INÉRCIA. A inércia é o grande 
problema nosso. Existe uma força que é a força ·aa inércia. o gran 
de perigo agora·é que ninguém acredite que rnúdou. Se ninguém acre 

ditar ·que mudou, não muda não. Nós que somos· o fermento desse negá 

cio. aÍí nós precisamos ativar. Então, o Min~stério Público, se ·vo 

cê· deixar, o que ele vai fazer? Vai dar denunciazinha que.já está 

~stereotipado está tudo no computador. Ele não tem idéia de ~ue· e- 

.le adquiriu uma função extra~rdinária na sociedade. Então, nós te 

mos que puxá-lo para .isso. Aqui fica já uma primeira observação, 

mas enfim, respondendo concretamente a sua pergunta: agora ele 'não 

tem nada que ver com a terra da União. Ele tem que ver com a·defe- 

·sa do-índio. A terra da União é um problema do advogado aa·união, . . 
ele pode fazer lá o que quiser, como parte.· E ele é o representan- 
te de uma· parte no processo, a parte chamada indígena. 

Wanderlino(CONAGE): 

Eu queria d~r um depoimento. O cornpa~heiro José Carlos Saboya dis 

se que os próprios parlamentares progressistas não t~m uma consci 

ência real de defesa das questões dos índios. O que ele falou é ex 
tremamente correto e aqui está meu próprio depoimento pessoal: ·Eu 
sàu'um 'sujeito que milito em esquerda desde o' movimento ·estudantil 

Secundarista e no entanto,· até pouco tempo atrás eu via com maior 

indiferença possível a .questão dos índios. Eu não queria nem saber 

da questão indígena e na questão mineral quando começou o debate-, 

eu era frontalmente contra os índios, eu, pessoalmente. A ~inha 
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sorte é que el.J. não ocupava nenhu~ cargo de ent~_dade e nunca tive 

que fazer nenhuma manifestação sobre o problem~~ Eu_ peisoalmente 
. . . 

via o debate e achàva que os índios estavam-acabando com a minera- 

=-ção nacional, que isso ·era um absurdo. No momento em que eu tive 

que assumir a responsabilidade da entidade e que a Irrinha ,_primeira 

experiincia foi a partir de um grupo de trabalho no MiDistãrio das 

Minas e Energia para formular um ante-projeto para mineração ~- t_:!: 
nha a questão indígena, a minha sorte é que tinha compa~heirôs de 
São Paulo ge6logos, da questão indígena da CONAGE e que eu cheguei 

pra eles e disse: o que é que eu tenho que defender 1i? Eles disse 

r arn r você tem que defender isso, isso e isso. Eles_ me passaram o 

recado e eu não concordei com eles, mas como eles falàram que era 

oia defender, fui defender. E defendi o ante-projeto com a convie- .. . . 
ção que eles haviam passado pra mim. Posteriormente fui elei~o Pr~ 

sidente da Coordenação Nacio~al dos Ge6logos e tivemos que discu- , 
tir uma preposta para a Cons-ti tuinte e que conseguiu com certa f a 

cilidade uma unanimidade de· toda categoria. Na questão indi.gEma 
foi um p~u terrível e foi muito difícil e traumático ter uma _pro 

posta sobre· a questão indígena. E foi nesse momento que eu. comecei 

a me preocupar com a questão indígena. f. importante que se faça um 

trabalho junt~·aos pr6prios progressistas dentro da Constituinte. 

Um trabalho finne e como o compa:nheiro Plínio falou na questão dos 

·promotores agora. Se eles foram defender os Índios mas se~ convic- 

ç;o e·que realmente a causa dos índios~ correta, eles vio defendi 

-la burocraticamente e sem ardor e vão provavelmente at& perder as 

quest6es. E não est;o muito preocupados se perderem ou não.r 

9uestão: e que é que já está sendo tramitado sobre as comissões 

técnicas, ou s~jar o plen~rio gostaria de uma informação sobre Câ 

mara,Senado, Congresso Nacional, nessas tr~s instincias a .. quest~o 

do regimento a questão das comissões e se jã est;o ocorrendo arti 

culações nesse sentido, quais são as propostas da mesa, quais sao 

as questões, quais são os problemas. Eu acho que todo mundo sabe 

que a questão das comiss6es vai ser fundamental uma vez que o_peso 

relativo do legislativo aumentou bastante em geral e em especial 

sobre a questão indigena, então o formato das comiss6Es, a sua com 

poGição, os seus poderes são questões cr~ciais para poder acompa 
nhar as coisas que vão rolar. e a aplicabilidade de· parte dos d í.s po 

sitivos a respeito da questão indígena. 

Pl.inio: Isso a.i_nd~,>r1.,~o:. está em e xe cu çjio , mas nós ,.<t.o P'I· já estamos 
. '""' _.... ~ . ~· ·-· 

·- - -- ~. •, 
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discutindo, montando comissão pra ver. quem vai fazer. O fundame~ 

tal agora _ é mudar O regiment5) interno. NÓS .temos C}Ue adaptar O re 
gimento interno. Éssa ·é a primeira etapa. Nós vamos enf;ent~r -· um 

:=Problema difícil: agora há urna eleição· municipal que é-crucial. 

Crucial pro país. t uma eleição estratégica, porque ela é_ prévia 

de uma outra, que é a eleição presidencial e que na yerdade defini 

rã o pe_!.~il desse novo .período pós-constituição.· De modo que a te~ 

dênci,a dos deputados é de voar pra suas terras pra consegu'i:~:· vi tó 

rias. Agora, se a gente quer que vença o índio, que. vença o miné 

rio, mas se nós pararmos a Constituinte agora é um negócio terrí 

vel, é o negócio da tal inércia. Então nós estamos com um problema 

sério. No momento eu sou favorável a que a gente monte um grupo a 

qui para sempre ir ativando e não deixar isso parar.to que eu te 

nho defend~o no PT.e tenho procurado conversar com outros· compa 

nheiros. Não àeixar paraf. Mas não tem nada ainda em andamento.Pro· 

rnulga-se a constituição,~ a câmara está funcionando e, aí todo o-pro -- 
blema vai ser da Câmara. Questão fundamental também, é- a_. próxima 
me sa, A próxima mese é ··1a maior importância para ver· como é que · a 

gente põe em marcha esses assuntos. Em suma: não há até o momento 

nenhuma proposta de modificação. O que existe e a preocupaçao e 

nós ·já estamos articulando para fazê-la. 

Jo~é Carlos Saboya: Eu gostaria de dizer sobre isso que o Beto le 

vantou o seguinte: foi possível essa articulação e chegarmos a 

essas vitórias da questão indígena muito devido ao papel que de~er 

minados parlamentares, determinado~ constituintes representaram in 

ternamente, dentro de cada grúpo de forças internas no Congresso. 

Por exemplo, a nível do PFL eu acho que houve uma certa falha nos 

sa. NÕs conseguimos furar aquilo que era fundamental no início do 

processo c9m um deputado que foi a maior revelação nossa na fase 

inicial, deputado Alcenir Guerra, relator na Sub-Comissão e canse- 

gu-imos - manter o compromisso do Alcenir, mas o alcenir se tornou 

força minoritária, se tornou discidente dentro do PFL e nos nao 

conseguimos furar muito o esquema do PFL. Eu estou colocando isso 

para chegar a questão das comissões. A nivel de alguns_ - partidos, 

por exemplo, o PTB nós tivemos dificuldades de atuar dentro do ~TB. 

O PTB no Congresso, na constituinte representava exatamente_ para 

onde ·ele votasse, o voto do PTB representava a vitória nas __ ques- 

tões cruciais representava exatamente a vitória. Se eles diziam 

sim a favor de uma questão a gente sabia que a maior parte dos 

indecisos dos parlamentares que não tinham compromisso com ~quela 
questão, que não estavam envolvidos diretamente eles __ normalmente 
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votariam com o PTB. E·ra urna ··média da med í.oc r Ldade do _ Cong:çesso 
Constituinte. Era exe t.amerrt.e isso." Daqui pra frente, ·peÍ~ /que· -· 0 

~línio conhece do Congresso,· pelo que eu ouço ~alar da at~~ção do 
- Congressó, q·uem va i ' ter o pa pe L fundamenta 1 vão ser· as lid~ranças. 
A. maior· pa r t.e" das votações vai ser· tudo agora passando -quase .exc Lu 
-~ivame~te pelas·lide~ànças~ ;Se nós ~âo estivermos muito atentos e 

. aabe r" como· trabalhar com essas Li.de r an ç a s e nós. não ternos ihfluên 
ci~ · sobre todas a~ lideranças. Estou cblbcando'esta questão :por 
que 'quem va·'i definir quem ~ai par~ comissão ~ a Lí.de r anç a '. ·à.o parti- 

• • • • 'li - 

-do e ·ninguém, e é ·bom ·que isso fique bem cl~ro para que ninguém sa 
·1ia ·d.áqui ·misti'iicando n~sso trabalho; é mui to difíc.ii alguém que 
: rer 'Í~ p.ara a -comissão· indígena . .E: muito difi~il, ·vou só dar. . um 
-~xémplo, que é o meu exemplo: eu fui pra sub~comissão'das minorias 
por uma questão ética,. por uma questão . 

. . 

r , 

., ., .. 

- .... 
.JII;'-: •.•• 

. .. __ ,.... .•... 
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FITA ·2 

•. 

José Carlos Saboya: 

- Mas pela ques·tão política do meu Estado, motivo porque eu vim pa 

ra Constituint~ em termos de uma visib localizada regional, eu 

nunca pode r í.a ter ido para Comissão do !ndio .. Preste atenção, ·Ma 

ranhão é um dos pouco.s Estados em que temos ainda uma população 

indigena significativa, mas porque? Porque eu fui eleito ~o movi· 

menta a favor da Reforma Agrária,_unicamente, só tive voto no mo 
vimento a favor da Reforma Agrária, vocês não podem imaginar a 
revolta que os camponeses ficaram porque eu cedi.minha vaga na 

Subcomissão da Reforma Agrária, negociei com o iíder do PMOB, na 

época eu pertencia ao PMDB, e fui para a Subcomissão de Popula 

ção Indigena em Minorias, negros, pessoas ·portadoras de deficiê~ 

cias, é um problema sério, é um problema que diz respeito a pró 

pria sobreviv;ncia da~ forças que sustentam a Constituinte, en 

tão estoucolocando isso para gente não mistificar, e dizer as 
\ . 

sim, nós avançamos muLto a ponto de termos uma representação, es 

sa representação que realmente foi de Deputado~ de Constituintes 

assim do melhor nível dentro da Constituinte, o que tem de me 

lhor lá dentro, não significanecessariamente que eles vêem atuar 

na Subcomissão do 1ndio, ~e nós chegarmos a essa decisão, é pre 

ciso ter clareza disso, e talvez mais importante do que a atuação 

na Comissão do índio serão pouquíssimos os que irão para lá, tal 

vez a gente conte na palma de urna mão, nos dedos de urna mão, qua~ 

tos irão para lá, se for criada,_ t~lvez mais importante do que 

pensar nisso será a atuação sobre os líderes, os atuais e os que 

serão escolhidos daqui para frente por cada bancada, por cada 

partido, estou levantando essa questão porque o Congresso vai fu~ 

cionar pelo o que a gente está percebendo, principalmente nessa 
;, 

fase inicial, ele vai funcionar até se criar uma nova dinâmica 

no Congresso, aliás, na Câmara dos Deputados, vai funcionar a 
partir dessa articulação de liderança. Eu queria aproveitar o que 

o Sampaio está dizendo, e colocar aqui por um dos pontos aqui 

para vocês, para começar a discutir, olha aqui: o Congresso Na 

cional, artigo 58, Congresso Nacional e suas casas terão suas Co 

missões ~ermanentes e Temporárias, quer d~zer, a primeira luta~ 

conseguir que a Comissão do índio seja uma ~omissão Permanente 

porque a tendência vai ser diminuir o número das Comissões, en 

tão precisa ver se convém, se não convém, se o caso de termos 
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uma Comissão Permanente ou se·o caso .de termos uma Comissão Tem . . - 
porãria, pelos S an6s de demarcação, p;rque estã marcado, etc. 

Bom, esse é um ponto que"nós devíamos começar a discutir para 

- ter uma idéia, é claro, na hora de fazer o Regimentar e agora, 

tera uma coisa extremamente importante que~ a seguiri;a, as Comi~ 

soes em razao da matéria de sua competência cabe: 1) dis~utir e 

votar projeto de lei ,que dispensa na forma do regimento a qompe 

tência do Plenário, salbo se houver recursos de um dê.cimo dos 

membros da casa, ent:ão, mui ta legislação agora vai ser fe í, ta na 

Comissão, então, eu ache que r2la é extremamente importante, por . . 
que eu estou imaginando que vocês s~ constitui.aqui numa lidera~ 

ça que agora quer dar consequência aqui que ·foi conquistado, não . . 
é verdade, então eu acho que é fundamental ~gora vocês trazerem 

uma agenda, uma pauta e organizarem o que devem pressionar, o 

que c3:evert1 trabalhar, este é um ponto, quer dizer, qual deveria 

ser a nátureza da Comissão do índio, se houver resistência ·a ela 

qual é a melhor colocação dessa matéria e segundo começar verifi 

carde que essa Comissão agora tem poder de fazer lei, vai sair 

lei de Comissão, e isso é extremamente importante, portanto as 

Comissões adquiriram poder como nunca tiveram na Câmara. 

• 

Inter.venção: Bom dia, aos a.rnigos 
tes, eu sou o Professor do 

presentes, nossos representan . - 
Parque Nacional do Xingu, como 

s apeI e as Lideranças Indigenas o Raoni, o Magron, o Aritana e o 

do Parque Nacional do Xingu, tiveram uma certa dificuldade em 

chegarem aqui, ontem o Megaron pe~iu para que eu avisasse aos se 

nhores que ele deve vir na parte da tarde, justificando a ause~ 

eia do pessoal do Parqu.i: Nacional do Xingu. O Megaron já está 

aqui, inclusive, chegou. Mui to bem, eu, como Professor, acomp_~ 

nho já o trabalho do Marco Terena, há 18 anos, quando em 79 ele 
foi ao RJ angariar um brevê de piloto comercial, naquela cidade 

do RJ, por lá nós passávamos os piores momentos que o Índio br~ 

sileiro jã tenha passado em toda história de 488 anos de Brasil, 

muita gente não conhece, como é que se organizava aqueles povos 

indígenas da costa do Brasil, Tupis, Tupiniquins, Tupinambás, 

Gaianes, Goitacazes, os Guaranis, os naquela época exi~ 

tia até Gcvernadores dos quais um do norte, um do sul, em que um 

deles por nome Dr. Antonio Salema, requereu uma lei ao Rei de PoE 

tugal, D. Manoel, para que todos os Índios Tamoios, os da 

-ilha, chamada a _ilha do Governador, aonde fica o a~ual Aeroporto 

Internacional do Galeão no RJ e que fossem totalmente dizimados, 
::- ··~· 

.;; 
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isto porque o Governador Dr. Antoni'ó Salema, achava que os indi 

genas do RJ prejµdicava o progresso daquele Estado., do lado de 

cá no Vale do Paraíba, os índios Guianasesi os ~upis- 

• 

=- Guaranis, f o r'am todos dizimados em nome da ciência e dos defens~ 

res que se d í.z i.am humanistas, o proprio fundad<?r do Museu ·Pauli~ 

ta, o Dr- nosso pedista paulista deve sabér bem dessa - história e que existe-, houve um livro a história· dos indígenas 

do .Vale do Paraíba, editado pelo Dr. Paulo Pereira dos Reis, o~ 

de ele coloca o mapa e toda dizimação daquelas comunidades i.nq.Í 

genas, se nós indigenas no passado, somãvamos 6-milhões de indi 

genas,hoje restamos apenas urna minoria de 250 mil índios, quando 

aqui ·chegamos, há 01 de fevereiro de 1987, n~-C~pital da Repúbli 

ca; passamos na casa do índio, muitos arredios da Capital da R~ 

pública, marginali'zados, perseguidos por militares quando altas 
-· ,·.~.noites· da madruga o cacique Saracura da tribo Ram.-:-ram do Pau Bra 

~·, - 
sil, se escondia até arredores das matas do Parque· da Cidade da 

.. Asa Norte, porque muitos militares, comprometidos com o sisetma, 
v , 

nós perseguiam e tentavam até fuzilá-lo, quando eu fiz um baixo- 

assinado com os indigenas Macuxis, Xavantes e muitos ou 

;, 

tos que se encontravam na casa do índio para que tivéssemos um 

acesso a presenta da abertura da Assembléia Nacional ConstituiE 

te, até mesmo a comida que nos era servido aqui na casa do índio 
-da· Asa Norte em marmitas, uma mísera marmita, uma vez por dia, 

era proibida intermenantemente pelos militares que detiam o 

do nosso órgão turo, que nós indígenas não poderíamos 

usufruir naquela mísera marmita,. isto porque eles achavam que se . - 
ria uma maneira de que retornassemos as nossas áreas indigenas 

para que não tivéssemos o acesso a abertura da Assembléia Nacio 

nal Constituinte, muitas vezes, chegou lá, véspera de um sábado, 

um choque da PM em que eles portavam metralhadoras de grosso - c~ 

libre para expulsar, eles que estavam ai querendo ter o acesso, 

ter a sua voz colocada na Assembléia Nacional Constituinte, mas 

isso com que nós parássemos alí, nós continuamos lutag 

do e fazendo resistência para chegarmos até lá, abertura Nacio 

nal da Assembléia Constituinte, em que foi usado inclusive uma 

estratégia dentro da FUNAI de colocar choque de índio contra íg 

dio, em que nós tivemos esse choque, tivemos uma guerra corporal 

física, de desmoralização, de choque físico~ de muito sangue deE 

ramado aqui na Asa Norte na nossa casa do índio do Distrito Fede 

,,, 

ral, isto estratégia armada por pessoas do nosso orgao tutor, 
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passado· isso, chegamos Lâ , ao Congresso Nacional em q\~e esta.va 

lá toda formatura regimental dos militícidios, os gener~is, to 

das as forças armadas organizadas lã, cachorros de raças, 

los de raças, eles estavam lá nos proibindo. de. que nos 

mos as~istir aquele evento histórico nacional, quándo.os 

cava 
pudé's se . 

Senho 

res observaram no vídeo, até mesmo o Raoni, solicitando a prese~ 

ça dele, e que o "general "falou para ~1-e: aqui índio 

não entra, não entra, porque em primeiro lugar o Senhor está" sem • 
a roupa oficial daqui da abertura da Constituinte, 

um politico chegou, falou assim co~ o general - Sehhcr Gen~ral 6 

cacique Raoni jã estã trajado, ele i o caciqu~ representante da 

na~;o dele, e porque ele esti impedido de participar, corno ele e 

toda sua força indigena deve particiàr, porque foram 

os primeiros, os primitivos que deram seu sangue por esta terra, 

por Bsta Nação, então o General Jevou Raoni, sementa Raoni, de 

bz a ço s d ado s , foram até lá dentro e o restante dos demais indig~ 

" 

ria s , Xavantes Tapuia, Guaranis, ficaram fora do 

evento. MatG, eu diria hoje, que nós indigenas não conseguimos 

tudo, mas o pouco foi suficientemente para que hoje nós possamos 

dizer que a história da Naçio não matou o índio por completo e 

que aparenta coberta agora, porque ia hora que nõs vamos co~rar 

o sangue que nos derramarmos naquele passado momento em: 

os brancos foram deputados do PT sempre dependente do Mara 

nhão ser.representante Santilli, Marcos 

dentro do meu a onde o 
puseram veneno 

esteve internado 

no hospital do servidor do estado Hospital Antonio Pedro, Clíni 

ca Santa Catarina, Clínica e Hospital são Seba~ 

tião do Rio de Janeiro-fiquei envenenado estoporado organicamen 

te a flora toda decepada, estado de coma do rn~s de março a abril 

e maio para que eu não pudesse chegar aqui em Brasília para par .; 

ticipar junto ao meu povo a festa da abertura da Constituinte, 

mas isso n6s índios conseguimos provar a vocês brancos que nós 

índios t.ambêm somos filho de um Tupã, um Deus muito superior e 

que mesmo toda natureza que for destruída nós índios estaremos 

junto a vocªs irmanados numa s6 unha que o mundo~ um so, o uni 

verso f iinico que homem~ ünico tarnbim, bem a humanidade as meE 

mas coisas, era s6 isso gue eu tinha para falar aos senhores PªE 

lamentares, muito obrigado. Eu queria perguntar para os dois PªE 

lamentares que aqui o seguinte: na verdade parece que estã have~ 

do uma corrida contra possibilidade de realmente os índios usu 

"\ 
' 
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fruirem do que a constituinte pelo menos evitando o pior lhe. as . - ,· .. .. - •. - 
segurem essa velocid~de, assim como no cas? das concessões o Co~ 
gressoterã qµe discutir as concess9es está apresentando às con 

_ cessoes na questão indígena dá-se a mesma coisa, como as coisas - . . 
pod~m melhorar para os índios a uma estratégi~ clara para se f~ 

zer o·má~imo possível em menor espaço de_ tempo, .isto é, _a red~ 

ção do- Pa~que.Ianomarne, isso são as mudanças dentro da FUNAI, 

etc, quer dizer, parece que a urna velocidade clara nisso dai o 
. . ' 

centro dessa questão chama-se Conselho de Segurança Naci~n~l e.a 

minha pergunta é o seguinte: na verdade a Constituinte não melh~ 

ra muito as definições do papel das Forças Armadas, mas ela fala 

a Lquma coisa ~obre o Conselho de Segurança Naci~nal . e d~~ .. ~~~ o 

legislativo passa a ser parte do Conselho de Segurança Naçional, 

então a minha pergunta'é o seguinte: Como o legislativo vai no . - 
mear ·seu representante•no Conselho de Segurança Nacional; é do 

Consélho Defesa vai rnu~a~, é o·. Presidente d~ Se~~~6- ·é,·. q~~~9-o i~ 
• ' ' ~ • 1 ' • • , ••• • 

so começa qual a possibilidade do Legislativo perguntar ao Canse 
lho.de Defesa s~bre o,.Projeto Calhanorte; pedir vi~t~;··-~ab.~r da 

s ua execução, enfim que tipo de coisa pode, a·c~ntecer po; ', ~{, eu 
. . . . . .. .. ,.- : ... : . _... . 
acho que isso talvez é um outro mecanismo que nos poderiamas pe~ 

sar sobre ele, outra coisa que eu queria comentar ê que à·' .s en s a 
ção que eu tenho às vezes é de que ocupasse-dos índios 'também ví . . ., ':( : . - 
timas também os brancos, não sei se é porque é uma coisa compli 

c'ada , quer dizer, nós estamos numa situação' 'que não - é .. mui t9 f~ 

liz, o Deputado Márciosantillo por exempl~ se tivesse d~dicado 

menor na questão indigena e mais·com atenção ao s~u · eleit~r~do, . . 

talvez não tivesse perdido essa eleição, para o~· Índio~ foi ·bom 

eles terem perdido, eles ganharam um articulador,.mas para a so 

ciedade brasileira para nós paulistas não foi bom, é uma perda 

dentro-dó Congresso Nacional está certo, e como DeputadÕ poderia 

ter'feitó mais pelos índios também, agora a igreja persegue' oca 

sal quantas que se ocupam dos indi.Ós a 

coisa - é extremanente grave, antropólogos como Roberto Has'anha 

aqui presentes foram presos pela Polícia Federal dentro da área, 

os que trabalham cóm os Ticunas estão e xpu Laos entrar dentro da 

'área,· a comissão pela criação do Parque Ianomame não pode estar 

lá, a ava:Jiação do polo nordeste da quàl eu participei foi extin 

t~ pela SUDECO e assim por diante. O parque .ranomame nao e, os 
pesc.ado~:es ·es.tão todos proibidos, quer dí.z e r , e mais e mais e a 

"c ad.a d í.a l mai s ·a estratégia dividem os índios que faiouaqui o Pz o 
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'' 

fesso.r do Xí.nqu , são e s trr a t.e qi.a s cada vez mais deliberado_s, quer 

dizer, a coisa esti muit9 ficil percebe, hi todo um cenirio se . . 
montando que parecé uma coisa nruito complicada, eu acho que isso 

tudo n~s deveriamcs discutir tamb~m sobre o ponto.de vista que 

n6s devemos criar mecanismo de d~fesa tamb~m daqueles·que ajudam 

os Índios, parece ~alar em causa própria mais isso é um eleme~ 

to direto de ajuda aos índios,_ inclusive eu estou falando sobre 

tudo por causa de muito de nossos companheiros, são coisas ~xtr~ 

mamente graves entendem, os 'l'i-:-;una.s por exemplo, no momento mais 

delicado que é o massacre os pesqu i s ado r e s , antr9. 
pólogos do museu nacional não pode~ entrar na ár~a dos Ticunas 

está certo, um pesquisador é preso dentro de um~ área indígena 

pela Policia Federal e assim por diante, eu acho que essas co! 

sas também devem ser tratadas com maior seriedade, quer dizer a 

·causa indigena vitimam os Indios; vitimam seus aliaãos do lado 

tambãm como o Deputado Sabóia contou quer dizer, não~ facil e~ 

plicar as própriqs bases e mujto dos nossos companheiros que tem 

po sí.çôe s progressistas sobre outras questões acho que o índio d.§: 

ve ser uma questão nivelada junto com a mis~iia geral da naç;o, 

e nã9_vão compreender a diferença cultural que está atrás de t~ 

da questão, eu acho isso tudo também deveria ser matéria das no~ 

sis preocupaç5es, como o g~e será da FUNAI não haverã aplicação 

dP-sses princípios se nós não discutirmos o que será a institui 

çio do estado que se ocupar acho que n6s devemos pass~r de lon~e 

por isso e encontrar um milhão de outras saídas autônomas aos i~ 
dios que não seja a ação do Estado, Jna_s é uma questão importante 

que exista por exemplo que!'!t vai dE:marcar essas terras etc, bom 

era maís ou menos p~r ai. As colocações que o Mauro fez eu acho 

que vio al~rn de qualquer es~rat~gia nossa a curto e médio prazo 

porque no meu entendimento elas envo~v~m a possibilidade que n6s 

venhamos a ter de ter força para o enfrentamento imediato, ques 

tão do atual conselho d8 segurãnça nacional em que a FUNAI des~ 

pareceu e ficou simplesmente com a diretriz ão Conselho de SegE_ 

rança sendo simplesmente uma ala mediatiza e realiza as prepo~ 

tas do Conselho de Segurança Nacional, eu vou falar assim com 

muita clareza, eu n~o tenho uma posição clara neste momento de 

como deveria ser o nosso procedimento frente n questão, a compre 

ensao; a estratégia da Segurança Nacional que nós·não vamos de~ 

truir de imediato isso vai ser ·uma luta de mui tos anos. p r i.n o i.p aL 

mente frente·~ esse governo que ai esti e o que vir~ tamb~m n~o 
I '; 

. . . ·;y/~i ,.· ' . -- ~t; ;· 

• 
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vai ser fácil mesmo que não seja de extrema direita •. Mesmo 

que não seja eleito 9 Jânib, ou Quércia ou algo semelhante,.,.· .o 
Nilto~ Cardo~o não vai ser fácil voei enfrentar o aliitam~nto ~i 

li tar com suas estratégias para a norte, suas estratégias e fron 
±eiras, eu tenho dúvida se n6s temos .nesse momento força a ni~el . . 
do Congresso e da sociedade civil para ter um questionarnen~o. di 

reto do pap~l das forças armadas nas áreas de fronteiras esveci 

~- ficamente no caso do Calhanorte, legalmente nós. ternos esse ins 

trumento que vai ser a CPI, as comissões parlamentares de 

ri to e as comi~sões permanentes, agora eu tenho· rc:iui tas 
frente a experiincia que nós tivemos na comissão Parlamentar. do 

• •• • • 1 •• ' • 

lndio a Comissão Mista do Congreso, de todo Congresso, Senado_ e 

Cârnaz a frente às· denúncias do que o Estadão fez o Estado de. são 

Paulo fez se nós já. temos força para esse e·nfre.nt~merit;.o, eµ acho . . / 

que· deve ·ser uma que s t.âo que deve ser mui t.o bem pensada pqrque 
. . 1 . • 

do contrário nós vamos· correr o risco de botar todos esses, de. 
~ ~ ~ l_ 

inqaé 
dúv.í da s 

desmoralizar todos esses instrumentos que nós temos, sei qu~ a 
-· '' 1 

L • 

··questão maior é essa, .é a questão do Calhanorte e da imc9mpreen . . - . - ~ ~ ~ ~ .•.. 

~ão militarizada das fronteiras e das áreas indígenas. Não tenho 

nenhuma resposta nesse momento, eu acho que deve-se travar todo 

um deb.ate:. entr~ as diversas i~s.ti t.u í.côe e . e· ~~~o um sentirnent~ eu 

diria que.não fosse, de que as nossas vitórias elas vão se refle 
• • ' • ' ~ .• ~ • • ~ .r - 

tir nó andamento desses trabalhos daqui para fr~nt~,. ~u $OU mui . - 
to cautelÓso depois do que eu ouvi na Comissão de Inquérito em 

• - ' • •• • ·- 1 • ~ ' • \ • 

que claramente a extrema direita, os patrocinadores do genocídio 
ti ve~am ·doi~ terços da comí.as ão em termos c~nc~~to~, ·e~· te:rn~ .do 
funcionamento, nós tínhamos a maioria, mais uma ·maioria muito 

precária e no final eles imobilizaram a Comissão e saíram a in 
- ' ~ 1 : • ,, - 

terpretação sei que tem interpretação aqui de amigos 

meus que·aizem que eles não foram vitoriosos mas na minha compre 
. ' 

ensão nós fomos derrotados naquele momento. Com relação a _ques . - 
tão que você c~loca da po L'i t.í.ca Lnd.í qen í.s t.a .do co t í.d.í.ano , . _do dia 

a· dia.dela Mauro, eu.acho que ai nós temos a condição do, en~ren 
tamente ·desde que a gente não toque no pont~ fundamental q~e ·é a 

· àes'mili tarização essa desmili tarizaç·ão nós vamos ter que . t~car, 

aí desde ·que à gente tenha uma estratégia para não entrar no con 
'junto direto principalmente durante esse l·ano e meio, 1 _ano e 6 

rnes~s' que resta a esse desgovern·o atual, a si tU:ac;ião da FUNAI eu . - . ~ 
acho que çabe a nós uma proposta de imediato, uma prop?sta a ser 

~stuáada de como enfrentar essa questão, de como enfrentar b 
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atual de~mando, a a~ual pedagogia de truculência com relação â 

população indígena, eu a~ho que nós deveríamos pensar concret~ 
mente nisso sabendo· que o problema maio~~ a q~est;o do tonselhq 

dn atual visão do Conselho de Segurança sabendo aí negociar, sa 

ber que espaço nós vamos ter para negociar isso daí, eu acho _que 

há muito espaço, ~eSIJlO sem.entrar cm choque a muito espaço para 

fazer algumas mudanças radicai~ na atuação da PUNAI ou do 9"Ue 

vem a ser àaqui para frente, mas desse órgão que é responsBvel 

pela·politica indigenista, ~ no que diz respeito na atuação das 

instituiçõs uma coisa que eu queria·charnar- atenção é que talvez 

est~ja na hora de se levantar algum.tipoae·preocupação, de form~ 

l~r algum tipo de pre?cupação com relação ao~ diversos tipos de 

atuação sobre as populações indígenas.Um dos obstáculos maiores 

que nós tivemos na Comissão de Parlamentar de Inquérito com r~ 

·1ação às ·denúncias do ~stado é que nós todos fomos colocados 

sob suspeita a partir de todos desmandos cometidos por · outras 

instituições e casos concretos que foram jogados, inclusive por 

companheiros que nos apoiaram do inicio ao final da Constituin 

te, companheiros Constituintes, dados concretos. Olha existe i~ 

so, ·i~so, isso, setores os mais responsáveis daConstituinte dos 

partidos que seja do PMDB e de outro~ p~rtidos pessoas altamente 

compro~etidas com as mudanças e transformaç5es sociais de~se 

pais elas questionaram muito o nosso papel a nivel da comissio, 

então~ preciso a gente ter bastante clare2a disso po~que voce 

citou exatamente as áreas que nós temo~ as instituiç5es cienti 

f~as,temos a atuação das instituiç6es a nível secular e a nivel 

de uma concepção da igreja mas existe um compromisso ma.í.o.i um 

outro tipo de compromis~o diferenciado das ireas em que existem 

uma compreensão que não fica muito clara de como se dá a atuação 

de certas instituiç5es inclusive de certos tipos de igrejas que 

tem nas áreas indígenas. Então isso é uma coisa difícil para nó~ 

nao ~ fácil nõs termos apoio do Congresso,inclusive de colegas 

nossos para levar em frente um questionamento frente ao desmando 

das políticas governamentais se nós não ti vermos urna posição ·· de 

mui ta clareza com relação a essas ·questões, e z a basicamente isso. 
Eu queria agregar uma coisinha porque ouvi Rlgu~m falar ai e 

acho que cometeram um equivocof a constituinte cria dois Cons~ 

lhos: do Conselho da República e o Conselho da Defesa, a questão 

que nos interessa diz r~speito flO Conselho ae Defesa e no Conse 

lho de defesa nã6 h5 representante do Congresso, os representa~ 

.••. :·,..-\· 
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tes do Congresso estão no Conselho da República que opinará so 
bre as medidas emerg<:?nciai~ - tod~ vez que for- neces-sário ··: :-s~spen 

der g~rantia·s constitucionais, no . Co?selho de Defesa 'pa.r t Lc Lpa , 
aquelas 

pe s-s.o a s indicadas etc, 

ra e Senado, eu entendi que era 

tes ~ tal, o Presidente· da Câmara 

-]?residente da Câma 
questão de indicar representag . . .. . ~ 
e o Presidente do Senado esses 

participàm sem dúvida, agora aqui tem um segundo problema ·e que 

este· conse Lho de Defesa é o sucessor do Conselho de Seguranç~ __ Na 

cional, e ai eu acho que um dos pontos .fundnientais é agora na 

discussão' do orçamento, que tem o orçamento de Le , e nes t,a hora 

qu"e seria muito importante que vocês . examinassem o orç!!. 

mento do.Conselho de Segurança Nacional para sugerir eme~áas que 
- . . . --. 

modificassem a destinação de recursos etc. Para a gente fazer 

frente a esse trabalho~ eu estou imaginando que vqcês continuam 

a se constituir uma espécie de ajuda para gente lá~ urna ajuda que 

a gente tenha muita c~nfiança porque a gente não pre~isa nem 

qiestiona a pur.eza de·· intenções, então isso a juda mui to a gente, 

e· voéês perceberam, vocês conviveram conosco na.verdade voces vi 

verarn esse 1 ano e meio . conosco, vocês viram que nós nã·o· temos tem 

po pará nada, o Deputado é um ~ornem que não tem tempo ·para abso 
. . 

lutamente nada ele precisa ser assessorado senão a eficiência de . ' 

le cai muito, então eu acho que esse era um ponto ·ae pauta impor . - . . 
tante que vocês fizessem urna análise para negociar co~ ele~, eu 

estou na ·.comissão de Orçamento, e eu posso conversar, quer dizer, 
. . 

os aliados de vocês não e s t âo só· na· Comissão do índio, estão em. 

várias comissões, gostaria também que partisse de vocês o que 

foi colocado aqui corno urna questão. Que órgão vai _demarcar e c2 

mo é que vai fazer demarcação? Então aí vem uma segunda peg~n 

ta, ~u-imag~no que hoje exista uma lei estabelecendo que a _F~AI 

faça is~o e estabelecendo o procedimento da demarcação, deve ter 

1~ uma série de normas legais para fazer a demarcação. Â ;inha 
pergunta á vocês é o seguinte~ essas normas estão adequadas? Te 

rão que s e r mudadas? Ou então é urgnetíssimo preparar um projeto? 
. - . 

de iei sobre demarcação. Vocês vêem que vocês têem U:ma patua de 

trabalho ai que não~ bri~cadeira mas isso é ~undamental se a 

gen_te não quer que a inércia prevaleça e eu ac-ho que uma coisa . ' 
que eu gostaria de dizer para vocês i o seg~inte_: a Constituição 

é um instrumento, eu vou fazer um similar, imagine que você tem 

um m~dicci que tem um bisturi e um bisturi ruim, um bisturi sem 
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'coz tie um bisturi .desbeiçad,o,. el~' ~per~.' ·~al' ~//, porque quando ele 
vai. cortar um .corte ma í.s 'f i~o, . um' corte ma:i~: compi;icaào·:- aquele 

' ~ . . : ::... . ,' ', . '.. •. . . 
i.nstrumento nao presta ai derr:epente ele vai e c omp r a- um · instru 
mento m_elhorzinho tàmbém não é o melhor bisturi do mundo- mas ·um-·· 
instrumento mais afilado nem acaba a sua tarefa com()· operador, 

- • -· i• 

quer dizer, as op~:r;a_ções v.ão continuar tendo· que ser feitas.·. 
'. ~- 

•• 

- ~- . 

.... ~ .... ,•, 

l 
l 
! 

• 

-ç~ ••.. -· 
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FITA 3 - LAoo- "A" 

- Apenas ela é um instrumento melhor, e ai é outra coisa, é nainéE 
eia.que devemos pensar muito, é a questão do estereótipo, mas~~ 

tarnos saindo de 25 anos de autoritarismo, de modo que 

,.. 

nos habituá~os, inclusive, a urna série de comportamentos, por par 

te do Governo, uma série de cornportamentcsda nossa parte, masceE 

tos comportamentos, enfim de todo esse processo. Â tendência ago 

ra é que isso mude e vai mudar mui to dependendo da mudança de nos 
so comportamento. Nesse sentido da perseguição, .etc. O que nós 

precisamos agora é ter urna atitude, eu diria, não urna atitude in 

gênua, mas urna atitude_positiva. As coi~as vão mudar, e nos v~ 

mos fazê-la mudar. E eu como instrumento vou fazê-la mudar, e 
nada mais que isso. Eu'.colocaria na pauta, este ponto 

eu gostaria muito, nó~~ que estamos mexendo com isso, receber de 

vocês, esse trabalho conc.re t.o , começaremos a sentar e_m mesa, para 

fazer seminário, pará fazer discussão, só para esses pontos com 

pletos de nossa alienação, a partir de 5 de outubro. Eu queria 

só fazer urna colocação, nós estamos aqui, livre pensar e só pen 

sar, então o Mauro levantou a questão que parece uma ar-t.Lcu Lação , 
e acumulação de força daqui pra frente. Além de todas as formas 

que nós já descobrimos na Constituinte do.trabalho que todos VQ 

ces já fizeram, só foi possível chegar até onde nos chegamos, 

por conta desse trabalho e da bela assessoria 

que foi dada aos pa r Lamerrt.a r e s ~ Eu queria levantar urna questão, 

que não está clara na minha cabeça, a questão por exemplo, da 

aliança com o meio ambiente. Com certeza, nós teremos, uma Cernis 

são Permanente de Meio Ambiente. Eu, a única explicação que eu 

tenho para o melhor capítulo da Constituinte, em têrmos 

conceituais o mais elaborado, o mais sofisticado em têrmos de 

coerência, inclusive, é o do meio ambiente. A única explicação 

que eu tenho e nós Constituintes, na visão, na tradição liberal, 

na visão da alínea 46, da Constituição 46. Aprovaram urna propo~ 

ta, para não ser implantada, para não ser colocada na prática, 

mais uma vez nós estamos aqui aprovando um ideário, que não têm 

nada haver com nada, com as coisas produtivas, relações sociais, 

as classes dominantes conseguiram impedir qualquer possibilidade 

de aplicação, basta ver os 7 milhões de hectares que foram deva~ 

tados na Amazônia, metade da índia nesses últimos meses. Então, 
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,, 
nao consigo compreender dentro da lógica dos Ln t e r e s ae's de elas 

ses do empate que houve na Constituinte. Não fica claro para nin 

guérn, corno é que a extrema direita, a direit~ aprovou, quase co~· 

sensualmente, quase na sua totalidade, a proposta do meio arnbie~ 

te. O Seucima infcli2ment0 o Seuõ.ma não está aqui,. não pod0 

vir. Ele coloca. urna coisa, um questionamento a nós, que eu acho 

que é um início, deve ser um início de· uma preocupação nossa em 

têrmos de articulação de traba1ho. Ele diz o seguinte: nós · do 

meio ambiente, nós conseguimos furar muito espaço da direita, e 

~laro que ele coloca, que c on s e c u imos - . furar nossa bandeira do ver • 

de, entende, uma bandeira que nio tem urna coloração muito clara 

em têrmos explícito, não explicita uma proposta política em tê~ 
mos estruturais, em termos ideológicos, não chega a explicitar. 

Mas ele critica um pouco a todos n6s, pelo fato de não sermos ca 

pazes de .tentar fazer a mesma coisa, fazer essa articulação na 

quest~o indígena, ~ claro na questão indígena fi~a muito mais di 

fícil, nossas principais relíquias é o pessoal da mineração, co~ 

seguimos te-los como aliados. De urn outro lado, a nível das for 

ças extremamente dominadas, exploradaa em têrmos de classes ne~ 

se País, os camponeses, tarr,bém,· sem dúvida nenhuma, a quase to·c~ 
1idade se constitui. os nossos p~incipais inimigos.tum dos seto 

res que mais comoveram a Na~io, em tornd da derrota da Reforma 

Agrária. Esses interesses todos se refletem a nível de uma compo 

sição de uma aliança, ê impossível você fazer, sabend(? que exis 

te tanto interesse estratégico, para os militares, ·não estou nem 

falando dos militares. Agora uma coisa·que se coloca, como. uma •. 
realidade, é o que está acontecendo àgora no parque eles 

pegaram e dividiram, fiz.eram várias áreas, 6 ou 7 áreas, nao me 
• 

lembro, 19 e lá está a preocupação ecol6gica, entende, destrui~ 

do as terras indígenas. Em nome da preocupaç;o ecol6gica do meio 

ambiente, da preservação do meio ambiente, como trabalhar, como 

levar em frente essa contradição e ampliar forças, é a questão 

que coloco. Porque do contrãrio se não tivermos cuidado, vao ser 

lutas, entende, urna vai num sentido e outra vai noutro s ent í.do 

totalmente diferenciado, não digo que teremos aquilo que o 

Seudma coloc~ a possibilidade ds angariar todas as forças que es 

t~o lutando nesse momento, acho muito precária essa alinha 

gem, em torno do verde) do meio ambiente é mni to precária, ela foi 

inclusive muito, fruto de uma onda, entende, a nível de opiniâo 

·piiblica, acho qu~ não tem consistªncia poli~ica para perdurar, 

-- .. -.·~'t~ 
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infel1zmente, agora como fazer com que,_ esse t!abalho em torno 

da questão do meio ambiente e isso vai ter a_ponto de opinião pú 

blica do povo desse País daqui pra frente isso vai angariar senti 

- mento, emoções; votos, entende, parlamentares cada vez mais com 

prometido com isso,_a gente vê inclusive o pessoal lá dentro que 

-está comprometido com isso, um deles é um dos principais- inim! 
• • f • 

gos de-todas propostas de mudança Deputado Cunha Bueno, está en 

volvido nessa questão. Foi um dos pais de todàs, desde a Comis 
são Temática, das melhores __ 

., . -~ ' ' 
proposta que apresentou 

com relação ao me-io amb í.e n t.e , ·ele tem que reconhecer isso. Como 

fazer com que seja possível a aliança com · alguns se-to'res - que 
apoiam a questão do meio ambiente? ·uma das questões que o Márcio, 

Júlio, nós todo~ discutimos Já du~ante esse período' era aquela 

notícia'que tinha lá dentro desde o início já implantada·. É· po~ 

sível meio ambiente índio ? Desde o início a· proposta era es 
s a , entende, Índio em meio ambiente, árvores" e índio e· t:udo'a me~ 

- ma coisa, não tem diferença nenhuma, é tudo. na+une'z a , não·' ·:tio~1ve 

salto a.i em têrmos de ruptura, em têrmos culturais/ no início a 

proposta era essa, e foi uma proposta que teve uma briga · s ê.r í.e , 
a nível· da formulação das subcomissões inclusive. E é tudo para 
meio ambiente. Não sou contra que vá para- meio· ambiente", o · que 

eu_ quero dizer é o seguinte, é que não interessa hoje· a pe saz-: de 
faz~r de conta que somos todos iguais, e e~tamos todos n6 ·~esmo 

barco, somos extremamente contraditórios. Como fazer par à · - que 
nós pos s amos avançar, aceitando aquela provocação, a boa ·provoc~ 

ção, que o Seudmar faz de que como podemos avançar numa articui~ 

ção pegando ~elo menos alguns setores, entende, dos que estão le 

vantando a bandeira ecológica nesse momento. Acho que passa 

aí em parte todo esse isolamento, a que nós sentimos e 

estamos condicionados hoje. Os AntropÓlogo·s são humilhados ·. 

por 

que 
()S 

Índios são assassinados, e a gente tem profunda articulação no~ 

sa aqui, ache que agora a gente tem que ampliar essa articulação 

no Congresso para que isso passe a ser um sentimento de indigna 

ção profunda e não de dez parlamentares e urna rneii diiziª de-exc~ 

lentes instituições e assessores que vivem lá dentro. Eu queria 

soem função disso que você colocou, tentar raciocinar na prát! 

ca, o que significa a formação da Comissão Permanente do 1ndio, 

que a gente sabe, que provalvemente não irá acontecer, 

existe essa hipótese·e ela é bastante grande, de que 

maneira as estratégias no congresso poderão ser elaboradas por 
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nos, no sentido de unir então o que era 
~ 

a Comissão ·Permanente do 

índio a essas· Comissões que s ezâo formadas ·agora, que é· ai o· que 
exatamente pelo que você colocou, nos resta nma alternativa de 

aliança,_ e sabendo inclusive da c r Lt i.c a, a respeito dessa alian 

ça, a nível de conteüdo. E ria prãtica, então como voe~ veria a 

formaçã~ dess~ Comissão, a quem os índios poderiam 

estar somados?o Plínio não ouviu, o ·Plínio é meu vetor maior, e 

uma pessoa assim, o pai de nós todos lá, ele e o Roberto Fre~re, 

quero aqui ·fazer um elogio público a. Roberto Freire. O Roberto 
• 

Freire foi uma das maiores convefiç6es da Constituinte no sentido 

da c_ansa ind{9ena, aqui vai um r a s pe í, to muito carinhoso a RQ 

berto Freire. A outra convenção será em março vocé sabe. Então, 

esse questioname~to de como a partir.dessa questão, dessa contr~ 

dição que existe, ã.liás a partir da possibilidade que existe de 

nós ficarmos muito Lao La do z, não termos uma Comissão Permanente 

qual seria a. melhor forma de pensar uma atuação e se é possível 

urna aliança com esse setor dos verdes, do meio ambiente, de como 

atuar a nivel permanente nas ComissSes. Levar questões indigena 

lá para dentro a nível do cotidlano, eu não sei, falando com t~ 

·da sinceridade, eu acho que isso tem que ser amadurecido por v~ 

cês, quando d Lqo por vocês não é que esteja roe: excluindo, é aqu_:!:_ 
lo que o Plini.o colocou, nós te.mos o infeliz dom de quem ·está 

momentaneamente lá; cem o Ln-ãe Lí.z dom de não pensa.r profundamente 

as coisa.s, tirar conclusões quase somente. Por causa da quanti 

dade de interesses, de situaçSes que você se compromete no 

dia a dia, são oito as vezes dez ~e~ni5es, vocã as vezes chega 

no final t.Lzando conclus_ões que te passam e você -faz a tua opção 

no final. Eu com toda sinceridade, eu não sei qual o melhor cami 

nho nesse momento, eu tenho muito receio, tenho receios, tenho 

apreensoes, eu tenho muito receio e.e uma Comissão Permanente, in 

clusive devido ao esvaziamento político, mas uma vez seríamos '=!2 
ti~atizados lá dentro na questão ind{gena e politicamente o fato 

de não ter ninguént para ir para com:i.i::;são, eu estou pegando isso 

a partir da questio da subcomisé;o, olha no inicio, isso ai, -a! 

guns de vocês acompanharam, mas no início para fazer a subcomis 

• 

era negro, era 
homossexual, e era pessoas portadoras de deficiências e quem se 

achava minoria tambim ia tudo para lã, quem se achava abandona 
do, ia tudo para ~â, est~matizados, marc~dos, ia tudo para· 1§ 

certo. Presidiãiib era aquilo que era considerado a l~ta de lixo 
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da so~iedade brasileira, foi todo mundo para lá,. No início p~a 

você ter o· quorum para funcÚmar a _Comi:ssão nôs nã.o conseguimos·~ 

n6s.funcionamos sem quorum na maior ~arte das seções, quando n6s \ 

começamos a dar um pi~ue bonito para subcomissão· aí passo~ muito. 

pela competêncía do grupo que. estava presente na subcomissão, a 

gente conseguiu até· que Deputados que só entende que a luta de 

classe é impor.tante e que í~dio não ent,ra nessa luta, passasse 

na porta e olhasse e não ter coragem de entrar,. a gente oonv í.dg 

va os Deputados que passavam lá e diziam é luta de· prolateriado, 

'não. sei o que, o índio não faz. parte, é um negócio meio estranho, 
então não entra ~essa luta, então ele olhou assim, ac~ou intere~ 

san~e e foi embora. Te~e outros ~ue acrediiavam nessa visãb m~r . - 
x í.s t.a , mecanã s ca, o Lh av am e e n+r-avam , passaram uns 5 a 10 m.i.nu t o s 

conosco, então foi uma comissão que foi valorizada a partir da 

proposta de trabalho, da luta interna que ·foi feita pelos apoi~ 

mente das Instituições e pelos parlamentáres que estavam lá den 

tro, para ser valorizad_a. A questão do índio ela foi · v a Lo r Lz'ada 

e respeitada a partir daquilo ali, o meu receio é .que .aq'o r a , por 

que quem sustenta isso não é a direita, quem sustenta isso· são 

os partidos minoritários com 20 elementos·, 20 Deputados, com 6 

Deputados, com 3 Deputados, que sustenta essa· Lut.a são os · ·pa_rti 

dos progressista de esquerda democráticos socialistas e comunis 

t~s é o que sustenta essa luta. Agora a medi~a que a gen~e vai 

jogar um para cada comissão a gente não pode perder o orçamento, 

não .pode perder a política agrícola, não·pode perder isso aquele 

outro, e no final não vai ser designado ninguém para questão i~ 

digena, então eu acho que dévemos descobrir, o Plínio· pode nos 

ajudar corno fazer isso, e com reflexão que ·vocês tiverem· de fa 

zer, e nos fazer uma proposta concreta e de 'imediato, que nao po 
·de demorar muito, como levar a questão indígena· na Constitui~t?, _ 

em acordo, numa.Aliança com o meio ambiente, dizendo que o índio 

nao e mato, não é planta somente, deixando bem claro, vai.incarno 
dar o pessoal do meio ambiente? t uma coisa que devemos pensar, 

em vez de aliados podemos ter também pessoas que.não irão válori 

zar a questão indígena, é uma coisa que coloco com toda-· clareza 
nesse momento, no segundo momento pode até ser que a ·gente venha 

ter grandes aliados na questão do meio ambiente, mas no primeiro 

pela composição de forças que segurou essa bandeira lá dentro, eu 

não sei se nós teríamos· grandes aliados, gostaria imensamente 

que o estivesse aqui para nos ajudar nessa reflexão, 

.,. 
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sue o i outra cabeça, quando eu estou falindo .na que~ 
tão de meio ambiente, não estou referindo-me ao 

tra cabeça, ele pensa comq todos nós, ele tem esse 

e ou 

compromisso 

_comas duas questões, então cu n5o sei, realmente nesse momento 

eu tenho.minhas <lfividas, bu acho que a gcntd a~ve ter uma posiç5o 

de muito realismo nesse momento para avanc;ar e saber dar passo 

seguro, para não desm0ralizar todas as conquistas q~e nós tive 

mos, aquilo que nós f íz emo s com ·relação aos mineradores, nossos 

principais inimigos na Constituinte, os representantes da min'erE, 

ção, se tornaram nossos principais aliados. Na ordem econ6mica, 

no Severo Gomes, talvez o maior s!mbblo de toda Constituince em 

_tornq da questão ind.Ígena, sem dúvida nenhuma o·maior símbolo 

nosso, como fazer par.a. que a gente tenha essa a r t í.cu La câo também 
no Senado. Olha eu acho quem pode dar·um testemunho bom nisso e 

o Márcio, que foi o motor lá da Comissão do índio, eu também t~ 

nho um pouco dessa preocupação do Sabóia, muita comissão demais, 

nós somos poucos os que temos preocupação com certas coisas, eu 

me recordo que aquele dia da votação do Lanarnoni, eu literalme~ 

te fiz 50 metros rasos·para poder chegar votar e voltar cor~endo 

na outra e tem hora que t.ambêrn isso não é possível, então a idéia 

de multiplicar, a idéia ãe juntar,· isso ·precisaria ter, mas eu 

gostaria de ouvir um pouco o Márcior o que você acha? 

.• 

Mãrcio: Eu não quero falar muito agora sobre isso, porque eu vou 

ter outras oportunidades ao longo do seminário, acho que o pe.~ 

soa! devia aproveitar a prese<lça de vocês que não vão natur~lme~ 

te poder participar de todas as a t í.v.i.d.ade a , resumindo muito e da.!! 

do a minha opinião pessoa:, eu acho que nós vamos precisar de 

duas instâncias pelo menos, uma na Câmara e uma no Congresso Na 

cional, porque as atribuições consensuais e uma no Con 

gresso Nacional, porque as atribuições consensuais e aut.!:?. 

rização de pesquisa, de aprovaç~o, de hidroel~trica, de pos 

síveis iniciativas usando remoção de gn.1pos indígenas, são atrj 

buições de competência do Congresso Nacional, precisa haver urna 

Comissão Mista, que passe a assumir essas atribuições e isso e v í, 
dentemente remete a questão da reforna do regimento do Congresso 

que é uma coisa d í f1?-cente do regimento c1a Câma r a . Quanto a Câmara 

eu tenho absoluta certeza de que n&o é possível assegurar uma 

Comissão do índio. Assegurar urna Comissão do índio é abrir um e~ 

P<;Gº para repres!?ntação de Roraima que agora duplica com 2. tran.§_ 
formação do Estado fazer seu carnaval no sentido de atropelar os ' . 
direitos indígenas e ·~;â~ .... o "contrário ais~'õ·· que seEt,e....·A~ .. ê~-- espe 

~ .. ~ ~,. ~ 



rai; de ·uma Comissão do !ndio, acho que a aliança. possível é meio 
ambiente mesmo, apesar de concordar com as dificuldades todas 

que foram Leva n t.ada s aqui pelo José Carlos, acho que, essas. dif_! 

_ culdades, vamos ter que resolver, fazer essa aliança e numa c2 
- missão ou Subcomissão que tivesse o caráter de meio ambient~ -em 

tarefas indígenas, por exemplo, acho que é um caminho para se 

tocar nessa.questão.·A coisa da mineração vai para Comissão ·· de 

Minas e Energia, acho que nós precisamos ter é um grande quadro 

_de parlamentar que segure essa onde de comissão" de m.í.nas, acho que 
é ilusório imaginar que podemos te:r em z e Laç âo a· questão indígena 

uma.maioria na comissão de minas, alí onde vai atuar o das 

empresas mineraàoas, que, exatamente eu ·àcho que, na minha opi 

nião,· . . foram. nossas aliadas na qeustão da nacionalização" do 

subsolo, mas não há dúvida nenhuma, enfim, que os problemas sao 

óbvios nessa área, então é isso. Quando estava funcionando a Co 

mí.s s âo do .índio e tinha um· projeto acho que do Mozarildo para v~ 

r_iar, _em que ·ele .pretendia fazer-uma Comissão, acho que de direi tos 

h'll:fllanos, e estinguir a Comissão do índio, porque urna comissão de 
d.í.r e.í, tos humanos englobaria o'e.vâz í.c s interesses de s ae tipo: A def~ 

~a das mulheres, a proteção ao menor, na~uela época não se falava 

em defici_entes físicos, mas eu me lembro bem das mí.nc.r í.a s- era rie 
gros, isso, a-defesa da mulher, a proteção-da mulher e do menor 

e que nessa comissão ficaria incluído o problema 
. / 

indi.gena, no 

fi~, acho que terminou e nem foi votado esse projeto de lei. Ag9_ 

·., 
i 

ra o que se refere a união com grupos de meio ambiente, eu tenho 

ouvido_algumas restrições d~ pessoal do meio ambiente ao proble 

ma indígena, as dificuldades que eles te_riam em encaminhar junto 

oom OS· Índios Ü pr co Lema da COnServaç.io da s florestas f quer dizer t a 
evidência, inclusive provas e casos que os próprios Lnd.í.o s: estão 
fazendo exploração de madeira, aí haveria um conflito um pouco 

assim. Então eu fico pensando realmente há uma dificuldades dos . . 

parlamentares em ficar em uma só comissão, a gente viu isso· da . ' 

outra vez, foi clar_a a dificuldade, você mesmo fez vários rel~ 

t~s. Então talvez pensar ·como alternativa, claro que a ge~ 

te lutará antes para uma Comissão de !ndio, mas como alternativa 

ter uma propo~ta estudada de uma· coisa conjunta assim, quer di 

zer, tipo urna corniss;o das minorias por exemplo, outros ~robl~ 

mas das minorias,. o que voei acha? Olha eu não :sei, eu acho 

que no instante que a gente aclopa a questão indígena··a qualquer 

outro tema, nos vamos ter contradições, nós não podemos nos ilu 

\ 
·i 
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dir em relaci~ a. is~o, sio coi;as difer~~tes. Eu acho i que nao. 

podemos ter. medo das contradições, nós varno s ter q~e enfrentar - ' ,,. - . . - esse problema, a questao 1nd1gena tem seu merito como a questao 

meio ambiente tem o seu também, se o pessoal do meio ambiente es 

tá o chzmdo que é duro carregar um Lado é duro· carregar o outro 
também, porque os índios .também 't.em o direi to de sobreviver 

d~ntro dessa reald~ade, também pressioriado's 'pe Lo s' Lnt.e re s s es 
.econômicos I eu acho que não dá, . enfim quer dizer, s Lmp Ld f Lc a r a 
coisa e querer resolver por outro lado e não d& para Câ~ara o~ 

Con~frc~Jso te.-:: corr.i.ssões <~p~ vão tr~t'a-r .c ada um dos t.en.a s- - po rtí, • 
nentes, quer dizer, tem que __ hayer aproximações. Eu _pessoalmente- 
. . 
acho que a questão meio ambiente é um espaço mç.is adequado, por 
que. a experi~ncia que a gente teve na Câmara 

nao siio discussões da questâo dos· direitos indigenas, ~ nao e 

coisa que se vote sobre direitos huminos, isso passa ao lado, 

d~rrepente nem acontece, o-quevale mesmo ·ê·a pauleira, e a que~ 
tão da ierra, f a quesi;o do hGmero, ~. a quest;o da · explora~ão 
dos recursos naturais, sio os conflitos de ãrea, é pref~ito da 

·cidade tal querendo reduzir a área ind{gena, é o índio brigando 

porque a área foi invadida por não sei o que, quer diz.er, é esse 
o espÍJ::i to da coisa.· Portanto me parece uma coisa mais compat.:!_ 

vel·com o· tipo de atuação de uma comissão que fosse tratar da 

questão do me:i.o _ amb í.errt e , agora. nós vamos ter que nos entender 

mos e não precisamos ter um compromi3so de que as pes~oa.s mais 

ligad~s ao meio ambiente tem q~e votar com agente em tudo e n6s 

com eles, quer dizer, acho que é um processo que vamos ter que 
a.madurecer no sentido de chegarmos a urna coexistência entre e~ 
ses. temas no plano de um espaço no Institucional ·ao Poder Legis 

lativo: S6 para não esquecer, dentro dessa agenda que nos· 

eu gostaria que vocês pudessem examinar o orçamento, no or 

çamento tudo ~UG tem de recurso para demarcações de terras, para 
qne. a gente possa por enenda, o prazo de emendas abre terça-fei 

ra 1 e nós t.erno s 20 dias pa r a fazer emendas, então eu agradeceria 
muito, se vocês pudessem me preparar um estudo, ver onde é gue 

estão essas verbas, se elas são suficientes, se elas.são muito 

pequenas, para ajudar a gente ver esse material pronto. SÓ um pe 
<lido de cDclarecimento ainda, acho que seria, pelo que fbi dito 

aqui acho que um dos p r ob Lerna s das corn i.s aôe s são suas atribuições, 
porque me parece que se nós pusermos· a questão indígena, em d_:!: 
reitos humanos ou ern m~io ambiente o que seja, os problemas evi 

- ..• •.•- . 
.... ~· ..• 



dentes i que onde passam, onde serão tornadas as aecisSe~ ~obre· 

concessão de alvará de pesquisa, enfim tudo que já foi colocado 

aqui~ Pois é,- se é ·só Minas e Energia eu acho ·que toda e~trat~ 

- gia tem que ser revista, ou seja, não basta pensar em que comis 

s~o isso entra, mais sim, quais são as atribuiç6~s de cada 

comissão e corno tramita essas coisas. E outra coisa que gostaria 

de perguntai, ê que tipo de instrumento se.poderia pensar p.ara 

reverter essa política de fatos consumados que foi mencionado 

aqui, e que e s câ assim, enfim em processo de fim de festa senão 

aóelerado. Voeª falou na questão da demarc~çâó, em outros, en 

fim, a uma retórica de casos. Então que ~ipo de instrumento se 

~oderia pensar para questionar isso aí4 

tualmente. Olha·, isto no campo do índio, 

no que está se fazendo na área do índio 

para se reverter 

é -urna parte, no 

even 

campo 

e uma parte que se está 

fazendo no geral. Esse é um problema seríssimo que nós , .estamos 

~nfrentando agora e que diz respeito ati a institucionalidade do 

·País. Vocês viram agora a aceleração da questão da -d Lví.da exte.E_ 

na. Essa venda das empresas nacionais, quer dizer, há uma espé 

cie de queima· de estoque aí, que é real, de modo que esse proble 
· ma não pode ser olhado fora de um contexto muito mais· geral, ; ·é 
urna situação difícil, porque as grandes lideranças estão desmobi: 

Lí.z ade s , cada uma está tratando de vencer a sua e Leí.çâo , Você 

não tem clima hoje no Brasil, você não tem-clima para·fazer aqui 

nó Congresso por exempio, imaginemos, por exemplo, qrticularem 

i ' 

uma pressão no-Congresso, vocês não encontram ninguém e é respei 

tável, e esta uma questão extremamente difícil. Agora eu acho o 

que ajuda e o que sempre ajuda é o seguinte: é a pressão. Vocês 

aqui tem nomes mui to co'nhecidos, mui to respeitá veis, 'e s s a é urna 

das coisas que precisava logo usar nos jornais·e ·fazer den~ncias 

imediata;., artigo na página 3, as coisas de sempre. Isto· precisa 

começar urgentemente para dar um certo tipo de alerta, sempre ·a~ 

susta o outro lado, sempre diminui um pouco, mas eu vejo muita 
dificuldade em se conseguir brecar tudo. O que eu acho, é que 
por mais que eles aceleram a velocidade, eles não terão condi .. - 
ç6ei de estragar tudo, e nõs teremos côndiç6es de reverter alg~ 

ma coisa assim que a gente possa retomar o comando do trabalho 

aqui no Congresso. Mas esse período é uma questão como eu diria 

a você, é ·urna questão, é inevitáv.el. A gent~ .não consegue conveE_ 

cer o colega de que precisa estar lá, é a coisa maisdif{cil, por 

.t · 
",}', 
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exemplo, o fato de eu estar aqui no sãbado, vocã não tem idiia o 

que conta politicamente para mim, voe~ ri;o tem a melhor noçao, 

do que não entendem,· porque não~ tão bom esta~ dentro do Cbn 

gresso. Então, eu acho que iem que deslocar o forum, o forum ag~ 

ru para denci~cia n;o ~ o Congresso. O forum ~ a sociedade~· fa 

zer baderna na sociedade. Essa questão que a Manuela levanta, eu 

de imediato· encaro s'abr.e dois porrt.o s , ·sobre duas formas de ação: 

primeira, tanto quanto pessimista, é que nós só iremos reverter 

isso. e.pós 15/03/90 com a eleição do futuro Presidente da Repúbli· 
ca, se n~o der um paulista alucinad6, ou qualquer outro brasilei 

ro alucinado, de extrema direita, então a minha visão mais rea 

• 

lista,~ que me convence mais~ realmente 

acho que a gente tem condiç6es de reverter 

após a eleição do Presidente da Repiiblica, 

essa, passa por aí. Eu 

esse quadro, somente 

a segunda, aí a gente 

teria que mostrar o mesmo t.Lpo de compreensão que .t í.verno s nessa 
luta ~gora na Constituinte, logo ap6s o recesso do Congresso no 

início á.a próxima legislatura·, do próximo ano, após as e Le í.çôes , 

Eu tenho impressão que uma das formas, além dessas que o Plínio 
ind~cou, seria atravis de projeto lei para reverter esse quadro 

de queima, das riquezas nacionais, de destruições do patrim6nio 

nacional, c~ltural_e· tudo mais.·que estã sendo feito ~elo atual 

Governo._ Eu tenho impressão que poãe:cia numa forma bem pensada, 

·muito bem articulada tentar atrav~s dos projetos de lei, env61 

vendo todas as lideranças,· se· tivermos envolvimento d~ todas li 

deranças, todos os partidos tem tempo bastante at~ março para 

pensar com calma, com clareza, como a gente pode pelo menos criar 

fatos políticos novos para impedir essas medidas executad~s 

de imediato. 8 importante, tamb~m, pensar que eles não terão tem 

po de executar,. implantar totalmente essas medidas, então como é 
que vamos criar fatos politicos para ficar incomodando o Poder 
Exe~utivo, na execuçio imediata dessas medidas. AÍ eu sugiro o 
outro.que é o Judiciário. Acionar o que no Judiciáriq, nós prec.i 
samos é acionar. 

E' I'f'A 3 - LADO u B" 

A sa~de do povo ind{gena, que pelo que me parece, ninguém está 
co Loc arrdoymu i.t o __ bem, isto porque a gente faz um trabalho na Fun 

~ •."'1,· -s r«: 
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dação FUNAI - com a saúde do povo ·ind-{gena do Xin 

gu, com a UNICAMP, a como e que vai ficar nossa preli 

minár e Q'UtJ:"a pe r qun t a também, especi_ficarilen.t~ I a e·d.UCaÇio·. do p0 

_ vo indígena. Porque no meu ver, Índio com muita terra mais 

saúde não dá, eu acho que tem que ver isso agora, porque depois 

sera tarde demais, Índio vai morrer, já se passaram mais de' 20 - . 
anos a· FUNAI rião curn~riu a demarcação de terra indígena, à _Uriião , 
·ieri·mais uma atribuição <le mais 5 anos par~ d~marcai,· isso vai 

ser impossível também, vai ser uma luta feirenh~, ·éom as forç~s 

opostas e eu qu~ro saber do Senhor como vai ficar is~o.· ~iha na 

Constituição· não fez uma referência especifica na questão da saú .. - 
de, fez uma· referência indireta na q~estã'o da· educação,· na· medi 

da .em que se assegura a sua tradição, ~eus cost~es, a ·sua ~-~:lt; 

ra, etc., a língua, o direito a língua. Agora eu acho a gr~nde . \ ,· ... 
eu não sou, vocês é que são entendidos nisso, não ~?U 

eu. Eu acho que a grande defesa da saúde do índio, a grande defe 

sem 

sa da cultura e da educação do Índio ã a ~em~~~ação. De modo.que 

eu estrategicamente eu poria toda ênfase do trabalho na demarca 
·, .- 

ção, e aí nós temos agora instrumentos leg~is, estava me lembraE 

de>' o· ·José Carlos, que nós podemos colocar m~~dat~s d~ inj~nçã;, 
. ' , . ~ . ' -... ' 

se não houver a demarcação, se ela começar à demarcar~ nós ·temos 

duas ações que podemos colocar e fazer uso dela e essa é .. outro . ) 

po~to que já podemos começar a estudar com j~ri~tas:··é o~tro p~n . ~ . . ..,,-- 
to na agenda; o uso de -instrumentos legais, judiciais pa ra ·a de 
fesà dos interesses dos inàígenas, então o ·~and~to, de .·idj·u~~-ão -~ 

um, a ação. de inconstitucionalidade por omissão é out.ro .' ·s~ ···a. co 
missão, se a Constituição de0termina que se faça· essa de-marcação", 

·e· se e's s a demaz c aç Fo não ocorre, nós temos que f;zer judicional:_ 

mente, requerer ao judiciário, e dizer, olha a ConstitÚição não 

está· sendo cumprida, ela está sendo desobedecida por omissão, 

por não·fazer o que ela manda fazer, e não.por fazer algo 

desrespe·i te mas simplesmente por não fazer o que 

que 
ela 

outro rnànda fazer. óe modo que eu tenho a irnprensão que esse é 
ponto, pegar o pessoal, advogados, juristas que trabalham na c~ 

missão e começar a estudar esses instrumentos, um mandado de s~ 

gurança coletivo, aí caberia muito esse seminário que coloquei 

com o Ministério Público, se vocês quiserem, vocês sabem que eu 

tenho certos amigos lá na Instituição e eu posso conseguir que 

façamos esse seminário em conjunto, para examinar todos ess~s 

instrumentos ·é por aí que nós vamos entrar. .t: o que senhor sabe 



44 

as Fundaç5es com desejo não sei das quantas a Rádio 

MEC,· que ela enfatiza muito bem o brasileiro é a grande 
a reguem n;o ~ei das quantas e a 

- cultura .i.nd i qeria , quando nós 'temos lá Piracicaba, Guaraguatingu~ 

tá, í-la ro •. :anã Itamaracá, 

Chocalho de Pedra Pedras Brancas, isso não se-col~ 

cana cultur~ da naçã~, e ent~o e~·coniidero ó seguinte, que ~ 

preci.~o. que se coloque uma escola nacional de cu.l.t.ur-a" Lnd í.qe na , . 

para que nossos filhos aprendam a n9?sa cultura nacional, eu_· .. acho 
assim. Tudc bem, eu não SEd qual é a opinião do Senhor. Eu acho 
excelente a -id~ia, a.sua pe~gunta foi relativa ao texto, o texto 

e~ não te~ho, a ~dãia ê muito boa, voeis devia~ trabalha .lá, 

aq~i, claro, resgatar.nossa cultura. Toda essa preocupação o tex 

• 

to está dentro dela. Bom, .no s so s pa r Laraerrt.a r e s pr.esen 

t~s tem necessidade-de viajar, ainda.hoje, para seus Estado~ ~e 

origem, e diante disso, n6s vamos ter que encerrar por aqui -a 

nossa discussão, eu acho que mui t.as sugestões concretas . 

aqui deixadas pela Ln t.e rven çâo deles e é matéria-prima de 
foram 

sobra 

para que a gente possa trabalhar ao longo do dia de hoje, no dia 
de amanhã o término do semi~ário_ Ao que me parece o Carlos já 

tinha pedi~o, solicitido~ o direito de fazer pergunta, vou dar a 

ele o preyilégio de ser -o Último lnterlocutor de nossos Deputados. 
Provavelmente essa colocação q~e vou fazer teria que 

outra hora, o . meu. medo é que não vou mais contar com ~ pz-e s.e nç a 
de do í, s par larnen tares,· eu acho que é :i.mportan te em que, t.ambêrn , 

os parlamentares que estejam um pou.co a· par da questão, .. e t,ênha 
essa preocupção, com certeza que jã tenham, mas talvez nio, em 

função.das colocações de hoje, é evidente que n~o temos motivGs 

nem para euforia nem para desespero, mas sí.m para arregaçar as man 
gas mais um pouco é por cima. Ag-ora sem dúvida .. a elahg_ 
ração da Constituição primeiro, a el~ição agora, por exe~plo, 

da Bahia, a eleição de nos levaram a 
ocupar o tempo total de cada um de nós, ou de uma boa parte €:rn espe 
cial dos parlarnentares, a. minha preocupação é que enqu-ant~. e s t â 

acontecendo .í s so , nós já ficamos mu í, to parados em questão a Cons 
tituiçãor porque havia coisas gravíssimas acontecendo e essas 

oo i s a s corrt i.rruam acontecendo, a c e Le rad a a prop .. 'OsitacJamente com med,2; 

das governamentais. Eu faço parte da Comiss;o pela criaçâo do 

parque nao me apresentei ar.t.e s , desculpe-me, estcu 

extremamente angustiado porque a situação estâ terrível, s;o. mi 

lhares e milhares· de ga.,F.impe.i.ro~ Lnv ad í.ndo a áre::i. 1 em ... barca 
• J if', • • • - • 

ou 
_,._ .. -. ••• ,·· -~ • w •• ., • ..,, .,:,·..-•::".,-; .. - 
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com· apoio, inclusive, de estruturas ampliadas.orr melhorad~s do 

.e os estão morrendo, as notícias.de _.morte 

sao praticamente cotidianas, é massacres, especialmente doenças 

que estão acabando, é uma coisa tão absurda que chegou ao ponto - . - 
güe os garimpeiros com pena, impressionados com~ situação de ca 

lamidade~de saiide entre os eles estão.se encarregando 

de escrever·para FUNAI, mandar cartinhas para FUNAI; em,Boa Vis .. ' . - 
ta, pedindo socorro para ·os Índios e a quase totalidade·dos fun - . - . - 
c Lorrâ.r Lo s . da Fl.JNAI nesse momento está fora .. da á·re~ por· .. vários mo 

tiv~s, não vou me alongar ago~a a explicar-isso nesse momento~ é 
uma coisa assim que, é o caso-de extermíni~, eu tenho.urna :expe 

riência, eu vivi uma experiência extremam~nte traumática.durante 
' ' ' 

~ .. cons c rucão de· uma creche na perimetral norte na .área 

eu yÍ os.índios desaparecerem e morreiem, .num trecho, no começo 

da e s t.z ada .. desapareceram 15 aldeias, hoje. dessas 15. aldeias s~ 
braram 4,. indivíduos segundo o .último Lev arrt amerrt.o . feito pel~ 

FUNAI, Conselho de Segurança e outros órgãos do governo, ,e a si 
, 1 • ! - 

tu~ção na. área toda agora é_de extrema gravidade, eµ.não s~i o 

que a,gente pode fazer, não sei qual o rnelhor_caminhq, t~lvez . '. 

~a ficar denunciando os militares como 

a manei~a melhor, porque eles podem se 

aind~,a situação, talyez cutucá-los com uma 

se 
qerioc í.daa , não .me .. parece 

sentir .. ofendidos. e piorar 
' ' ' 

po~sibi~idade.de ta 
xá-los de incompetentes, eu não sei, talvez isso _possa disafiar 

um. P<?U~o o. o:i:,:9"ulho deles, é mas talvez quem_.sabe isso po s s a . ser 

~ir para aumentar o orçamento deles, o orçamen~o.do 

~ssa_que é mais outra ameaç~, então, eu qu~ria yer se é_vossível 

fazer. al9uma .co í.s a , Eu queria, eu vou ·ter _que .. sair; mas por pro 

plema de viagem p~ra .o Maranhão, eu queria só·dar t~ês.sugestões 

a pe.r t í.rvde sua colocação, a .. lª é uma 
ba~tante. tempo, o pessoal do parque 

já discutida. a 

a Cláudia conosco, 

':1-·. po~sipilidade de uma viagem, de um grupo de. Deputados e:.Senad~ 

res.à:região, até agora é impossível totalmente pensar nessa via 

gem; ~ o_ Senador Severo Gomes é a pessoa que na verdade seria.~ 

grande articu~ador dessa viagem de levar uns 15 a 20. p~rlamenta 

res .. à região,. se nós conseguirmos fazer isso no início do p:r:óxi 

mo ano, logo que começar os.trabalhos, acho que seria fundamen 
tal investir nessa viagem, e não só investir nos setores, só com 

setores;progressista, que. se comprometeram c~m a questão de, ·se 

fpsse po~síyel.de agrupar _alguns representantes de setores libe 

rais _dentr_o dessa viagem, e aí vocês tinham um .pa.pe L mui to grag 
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~*~ .. ~.-. ~ -~· .-. ·, -~~ ... 
de, a nível. reg·io_na.l, bem , vê se d.f.. pará'-:agrupar a l.qun s repr~ 

s.entantes,. alguns Deputados, alguns Senadores· que possam vir a se 

sens;bilizar pela essa e tem bastantb gente desse nível 

- que toparia, agora~ µm trabálho lento e tem que ser muito bem 

pe n s an do , e o s~~ve r o ser ia o aq Lu t i.n ado r- eles s a idéia lá · em 
eu acho que i fundamental isso ai, parte daí a gente pen 

sar, como de's eric ade a r toda ·uma série de fatos· políticos novos. O 
Mãrcio estã por dentro desta discussão o· também; a 2ª 

que s t âo que você levantou eu me Lembxe í, aqui, é a que s t âo · das 
cooperativas de garimpetros e a{ o pessoa] da e a. fon 

te pa r a Lame rrt a r pcder í.a dar tum bruta a j uda , daqui para frente se nós 
prestarmos muita atenção, toda atividade de gar:i.mp?, ela vai passar 

pela crganízação-_em cooper~.tiv?-·. t fmpo s s LveL pe n s a r que 
nós vamos resolver esse problema do garimpo, o cálculo que_ se .f a z 
600/700 mil homens hoje no P .. maz ôn.í.a em torno de--um garimpo .desor 
.4enado,. volµnt&rio, selvagam, em que os garimpeiros tambãm so 

tem a pe'r de r na f.or-ma ,como. está sendo feito,· e além da destruJ; 
çao de toda sociedade,.de toda populaçio de ge~ocidio. 

Eu colocaria como questio fundareental para nõs a parte de toda 
e ssa preocupação que nós estamos t.e ndo . nos avanços da Çon s t.L t.uig 
te 1• que se .nó s tivéssemos proposta conc:r.eta sobre a ga;i::in_1pag_e_m_,_ 
sobre o gar:Lmpo, como é gue ÃlÓS vamos avançar mais rapidamente 

para. Lmpe d.í r o atual desorganização que prejudica totalmente os 
povos ind{genas, tem.instrumento legal para isso. A gente -devia 

a.rticu1 ar aí mui to com Ademir Andrade, foi o Ademir com a Raquel 

Cãndfdo e com o Gabriel .Guerreiro, acho que devíamos juntar.· os 
' três, o Ademir do Pará, a Raquel de Rondônia e o Gabriel, que fo 

raro os três que sintetiz&ram essas preocupações{ o Gabriel do·Pa 
, , - ., " 

ra tambem. Nos deviamos chamar os t:res e most:cor nossas preocup~ 

çÕes e fazer -uma aliança em torno dessas questões,·tendo impren 
. - 

são que uma parte dos nos ses problemas no .Amazonas, .problemas 

.i me d í.ado a r a: gente poderia talvez sanar por aí,· qual o melhor 

instrumento, e a gente, pode ser esse aí. f: uma coisa, em têrmos 

legais é possível, em têrrnos polí.ticos é mais difícil, acredito 

que não temos força para fazer isso hoje, a gente teria que ver 
c omo c r i cr i.a um problema de tal monta, livre 300/600 mil homens 

d a s c i.de.úo s il1dísenas hoje, q·J.<.~ você tem um amigo meu que diz éJ.S 
sim: vai haver uma. Revolução na Amazônia, .se nos mexermos nessa 

questão aI, nâo sei se vai haver ou nâo, certo e que na cabeça 
das repr0sentaç6es políticas do norte, a coisa~ muito. confusa, 

. ,, . ~~~- :.- ....... ,. 
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é:·preciso que a gente tenha '.preocupação, não, jogar·-esses comp~ 

nheiros contra a questão,· eles poderão ser nossos· a Lí.ado s , Se ·. "a 

gente não tiver muita sensibilidade para o prÓblema da_-área, nós 

__ vamos j oqâ= Los contra nós, isso aí tenho certeza ·absoluta. E a 

3ª questão, é a questão da Presidência da Repúbl~ca, você levaQ 

·tau uma coisa que eu acho que a gente deve se preparar de imedia 

to, da mesma que nos· prepararmos para a Consti·tuinte, setores: or 

ganizados para popu Laç âo ,' as mudanças sociais e populares são · org~ 

nizadas para Constituinte, um ano, dois anos de antecedência, 'às 

vezes em alguns casos, dessa ?rganização, a gente deveria pensar 

rta questão da Presidên=ia da República, qual a·proposta· que· :nas 

temos-·para os candidatos que· se dizem comprometidos -com -o oroces - - 
so democrático,- a gente está muito no jogo da Constituinte, ~mas 

não·adianta a Constituinte se nós tiv~rmos amanhã,·,um·Presiderite 

da República·compremetido com todo esse processo. Então- quál·e a 

proposta-que temos para os candidatos que ·es~ão- c0mprometidos 

com o processo· democratização. Então é urna questão ·-para: daqui 'a 
3/ 4- meses para se colocar na campanha a partir de JAN/FEV -·estàr 

na ·Rua, então é uma questão que deixo levantado, eu agradeço·' +e. 
pa r t.Lc Lpa çâo o fato de ter sido convidado ·e vai ter: que· -s á í.r-o co r 
rendo, -se não perco a vez com Daria ·para-enfatizâr ~ e s 

se aspecto a contradi.cão nossa, o garimpeiro ·não· é·:~ compreensão 
antàgônica, antagônica é contra o capital minerador, éntão-é~(e~ 

sa ~ossa·luta sem quartel, não tem acordo, 'nãotem·pos~ibilidade; 

é pau -e pau, pode mais· chora menos. Agora com -o ~ · '· ·' -·quem 

o garimpeiro ,que nem todos-nós. Entãóé possive-1 

chegar a um entendimento, acho que é importantíssimo a sugestão 

feita pelo José Car Lo s , juntar o Gabriel Guérreiro, procura -a ··Rá 

que L', ·o ·Ademir, sentar com eles para conversar, acho que isso --·é 
importantíssimo. Então eu dou por encerrada as ·atividades ·dessa 

manhã, ·agradecendc mais uma vez a presença ·de -no s ao a: Constitui_!? 
tes. . Seminário da questão indigena na , ·-consti tuinté; 

avaliação e perspectiva, eu queria chamar-para.a mesa- 

õs juristas 6onvidados para palestra e debates, os·· expositores. 

De· Cláudio· Fonteneles da;Procuradoria da· República~ Dr; Eduardo 

Carnellos;· Dra. Eunice Paiva, .Dr. JúU_o ·Ga±ger que ·até o pre 
sente momento não chegou·, quando chegar se integrará a mes a , que 

ria·chamar·para coordenar a ·mesa de hoje a ·tarde ·a'Professora·Ma 

nu e La. Carneiro, e a relatora da mesa hoje à tarde· ·ora~·· · Eunice 

Paiva.· Durante os debates a todas pessoas que quisessem fa·zer 



48. 
l:; ;;''"-. "'i:.. - '•. ..-t'\. 

-perguntas,,ou ajQda~ na reflexão, viessem falar no microfone, 

porque es~e encontro estã sendo gravado. Pa!ece que se deveria 

conc ent.r ar , por um lado com comentários ao novo texto consti tE 
- cional, mas também pqr outro· lado de forma importante conforme 

foi lembrado essa m~nh~ cbncretas em que o Judiciãrio 

poderia nos trazer uma série de avanços do texto .de certa .. fo.E, 
ma, eu acho'que esta~os num momento. e:rucial e· que como virnos,vai 

haver uma espécie de t r ans í.cão e de Lbcz-na câo de Poder Legisla 
. - 

tivo,.e neste momento·de v~cuo me parece particularmente impo~. 
tante que a gente pense. em aç6es do Judiciário, que- comecem a 
por and ame n.t.o o texto . constitucional. ~ntão é nessa perspectiva. 
q~e acho que poderíamos tentar encarninhar·os debates de~~a tarde 

e eu pe d.i.r i.a ao Cláudio Eon t.erie Le , ~7ice-·P~ocurador Geral da República, 
que . fizesse s ua ·exp(?_sição sobre- e s s e s aspectos. Le varido as co í s as 

-para debates, que eu achQ mais importante, quando eu-me deparei 

com é:l.S normas constitucionais, eu, não fiz um estudo bem .aprofun 

dado nãci. Quan~o me deparei com as normas ccnstitucionai& a ·pro 

posta terrática · do índio, duas questões básicas me lª eu 

acho que realmente a gente tem que partir para esse.tipo de di~ 

~uss~o agora, lQ se realmente permanece o regime de tutela do e§ 
digo c í, v.il em relação a nação indígena, eu acho que a g:r:ande que_~ 

tão jã que se p5e essa i luz do texto constitucinal, realmente, 

vai .vigorar ainda a norma ·do código civil do índio, re 

La t i.varnerrt.e incapaz e por isso s u j a í.t.o a -um regime de tute 
la do Estado <lesse 

manter. Eu me posiciono 

violento que o Brasil insiste em 

mais ·profunda, mais eu .que r o 
crer que isso precisa ser repensando seriamente. Eu acho que 

não se pode falar em tutela para o índio não em ordem FUNAI, 

mo órgão tu t.o r do Índio k da política indj~gena e por a{ afora. 

um artigo no plano jurídico, .í'nequ.i vooadament.e , cria pelo menos · 

gran·a": perspectidade em se manter uma realidade de-tuteJ.a·, 
esse artigo 235 diz a s s Lm : da f ut.u r a Constituição - os í:n<lios 

e suas comunidades e organizações são pe r t.e s legítimas para i~ 
gressar em juízo em def'esa dos seus direitos e interesses, inteE_ 

vir no Ministério Público com todos os autos do processo. Já ou 

vi um tipo de a r qume n t e câo .. que o Minist.§rio PúbJ.ico, ãÍ que s~ 
ria a parte pri~cipal, tanto que o Minist~~io PÜblico 

em funç;o constitucional realmente atribui, atribuições a ele de 

lutar pela defesa do índio, mas o Minist~rio Público no moment6 

já. 

co - 
Há 

urr.a .. 
que 

àe ·325 fúnciona aqui, nossa f un ç ào t.r-adi c i oria L 'de fiscal 
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da .lei,. o chamado o .que a cons t.rução fez. aqud efeti 
vament.e foi ~dado para as comunidades. indigenas, legi t.imar ad~pro . ,•... .. . . . - 
cesso e ad-~ausa, ou seja, em juízo postular :aquelas .comunida . . - 
des que se sintam sacrificadas tal. qual eu diria. _Agora se a Consti 
t.u i c âo consagra para. a comunidade .i nd í qe na , a Lu t a pelo direi to 
-próprio, em nome próprio_por ela mesma, c9mo conçiliar;i$SO· · com .. ,--: . . . ' 

tutela? Não ·vejo como , Tut_ela pressupõe a inci3-pacidade .. completa 
de juma pe sso a o r f â , por exemplo, o.tutor é para.issq-mesmo, ·.:de 
fender seus direi tos. Então, eu acho que d í.an t.e dessa ,. :o.pro 

.•. . . - .- '. . 

'b l.erna da tutela do índio. Realmente hoje passa a .s e r' ponto · ' · de 
profund_a me d í, t.ac ão e para mim deixa de ex í.s t.Lr.. Quero. crer ·.que ~é 
até melhor que isso desapareçà, porque. essa .Ldé í.a .de .tutor,· ... dá 

- ' . . . 
pes.soa. que pr-eeriohe completamente a a t Lv i.dade da -.outra, .quer di: 
zer',· _tutqr. ~ aque Le que comanda todo ob s t âcuLo ·em.r.elação· .. ao ·.:t~ 

telado, tutelado não tem vez nenhuma, então.domina, domina o ·ce . ~. ~ - 
ná;1: io e pre~ta conta ao Poder Judiciário daqu Ll,o. o que faz. .. .ern. ·re 
La çâo ao tµtelado, o tutelado fica sem nenhuma: voz, ativ;a, . isso 
tem. visto, é o que a experiência tem mos t r ado ,·: quer d í.z e.r., ·o E~ 
tado definindo p destino das cpmuni~ades ind{genas, eu acho. que 

~~~~a n~ce~~ari~nte por ~ granp.e. transformaçãq. do. que ·seja r e a.L 
mente um regime democrático acho que o Es.tado -brasileiro tem. que 
' ~ ' . . 
parar, fundamentalment;e, de se envolver d Lz e.t.a , .. ostensi v:_a e, 1.pl'e 
n~m~~t~· -~~ t~má.tica ind{gen; e ceder esse espaço,. !:iÍ -va í, ser mu:i , . . . . . - 
t.o difícil para nô s brasileiros,. acho que. iss.o.·, é. .r e a Lrnen t.e-. .· i .. ~.o 
grande desafio nosso agora, a partir desta Const.L t.ui_ç.ão ,· . ·em· e~ 
der ~s e~paços pa~a as entid~des hão gove~nam~nt~is,·. ·associadas 
ao próprio . t;,..abalho com as comun í.dade s indígepas, .. rea .. Lment.e para 
mim, é.~sse, o que.:é o Ministério Pfiblico .. hQje? ~6s hoje~no . Mi 
' - . .• . , 

nistério Fe~eral, qual é a nossa grande luta7 lndio~é ·uma:·parce 
. .. .•· - ~ - 
l~! indio não é uma parcela.maior não, parcela eu at6~dirta~~que 
r~almente, não é tão grande de nossos interesses .no ,Ministério -·.Fe 
deral. Acho tampém que eles estão preocupadqs também com o meio 
a:~bi~nte, .pr~o~upadissimo com o histórico,· preocupa 
a{ssi~o com · todo ordenamento que v:ai._.ser. colo~ado aÍ'~. 

e qual é o gra.nde interesse nosso, e a grande -v í.t.ô r í.e ·que nós· ti!. 
vemos na Consti t.u i.cfio ? Foi de romper.mos pelo menos também no pa: 
pel, _com a tutela estatal, que nós t.Lrih arno s , digo nô s .federais, 
federal quan_do configuráyamo.s como o que, quando config-ura-vamos . . . ~ . . 

como advog~dos da União. Graças a Deus a partir de-16 de·outubro 
isto acaba, e pas s arno s a. ser fundamentalmente uma instituição da· 
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·sociedade brasileira. Nós não estatI1os nem no Poder Executivo, 

no . Poder '-Legislativo, nem no Poder. Judi_cfário, e qual 't.em s_:!:. 
do a meta Minist~rio Pfibfico esta~ vive~do. isso. N6s 

temos um trabalho interno ta~b~m, mudar a cabeça dos colegas 

ra uma nova realldad~ dessa institu{çio, que a muitos jã se poe 

na postura do advoga.do do.pr{ncipe e para mudar a cabeça do ad 

vogado do p r í.nc í.pe hão vai ser fácil,· mas qua L. seria nossa po~ 

tura também, um intercâmbio desde que nssumf, porque ·estou na S~ 

cretaria de Coordenação Nacional da Defesa dos Direito~. Indivi . -· 
duais'~ Interesses Difusos. E um neg6cio imenso, direito difu 

so , direi to. difuso é uma palavra pe r í.qo s a na língua portugu~ 

sa , .. é uma .he r anc a do italiano, para ser mais preciso, 

é todo aquele interesse que É. ·prÓpl:io~ não mais uma concepção 
burguesa do individuo; veja bem, at~ agora 69, falava-se em d_:!: 

rei to de garant.ias individuais, errt ão não pr c í.s a nem .de ·burgues, 

acho que se deve defender o direito da pessoa1 m~s hoje o mundo 

mudou, é.u acho.que- um_ direito· da pessoa é até mais fortalecido, 

na mediàa-em que esse direito é defendido -çiela associaçã:o, pela 

classe a do direito costumeiro,~ da{ que vem toda e~ 

sa temãtica·dos direitos difusos, então nossa preocup~çio qual é 
lã no Minist~rio Pfib1ico? g tirar ~ualquer oficialismo estatal e 

de s envo Lve r um trabalho imenso de Lnce.n t í.vo e de articulação com 

as entidades não g·overnamentais, eu acho que passa n ec e s s a r Larne n 

te por aí. O· lQ grõ.nde questionumento que a gente es"t:á estuda!! 

do também para algumas ações que a gente· vai propor logo agora 

no dia 6/7 basicamente, Italo, eu, esta.mos estudando, isso lenvol_ 

ve a comunidade de Iguticuna o pr~gra~a de proibição de profe~ 

sores de Iguticuna que estão querendo entrar logo para :essa 

açao, na lª semana de outubro envoJ.vc essa C.C.P.Y. tamb~m, · a 

proibição do pessoal C.C.P.Y. entrari na concha e devemos en 

• 

t:!:'ar também, e a.inda também a volta missão sao católi 

cos 
~ na area idem, são todas a s ações em que 

nos estamos pensando, eu acho que a gente tem que trabalhar mui to 

por aí, acõbar com esse poder de polismo na área pública, o po 

der de polícia na FUNAI, que a í, impede o arrt r opoLoqo , vale o po 
der de policia da FUNAI agora, valerá o poder da polícia, funcio 

na enquanto h& um tucor realmente, serfssireo tutor, no momento 

em que voce questiona isso, estou tentando colocar paYa 

voc~s as implicaç&es de uma mudança na concepçâo do Estado com o 

orgao tutor, e·a ±nex:i.stência <lo - - orgao tutor no Estado e a aber 

'\ .• - 
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tura.já tendendo, e~ abertura que essa mudança ~e 6~i~a·: pode 

significar para nós em postulações judiciais em favor das comuni 

dades indígenas, r~almente aparecendo algum t~tor nio vai ~e f~ 
- lar em pode~ de polícia não, porque todas as aquelas port9rias . . 

bonitas que ~icava lã dizendo, sempre no iiltimo artigo, que o-jo . - 
· gava lá. e agora , outro é trocado. também. a cri:tério, .: sei 

lá ... quem,entr~, quem nós deixamos entrar,.então isso também de 

saparece, isso não tem mais sentido,· isso-é. insustentável juridi 

camente, então eu acho que, eu gostaria de. -ouvir também aqui 'o 

-auditório; para me informar em ba s e mais, mas ·a· posição ão· Minist~ 

rio Federal é· de realmente, hoje, agora, a menos que - vocês me 

convencem do contrário, é de começar a. questionar .. judicialmente 

o regime tutelar em relação ao índio. Se vocês ~e demonstrarem o 

contrário ·a gente para, por isso acho importante: isso ne s se i-deba 

te, de uma~jnstituição da sociedade para postular judicialmente 

.pe Lo s dire}tos dela e a própria sociedade falando; .t.udo bem, ,-.gos 

,t~i de ouvir por aí, mas lanço essa idéia e ji me posiciono .con 

.eretamente no entendimento que o regime tutelar me parece.'. 

e o outro que é uma derivação disso é um ato que pode ser·- mai-s 
·há' 

.. 

po Lf t.Lcor do que qualquer outra coisa, mas· ·eu·acho:,que,não: 

· mais razão de ser, a entender esse órgão, também -o :.Estado · , 

·: . também se engloba o ·Estado, também como. é· .que fi~a ,- 'o· · Estado 

e·· a União. Até tem um detalhe aqu L, :·na- própria: Consti 

tuiçio que·ao tratar da obrigação em si da·,União, no ~rtigo- 234 

que abre o . capítulo dos índios diz assim: ."são reconhecidos aos 

·índios, sua organização social, classe, costumes, línguas," cre~ 

ças e tradições-e os direitos originados sobre· as terras ·que trà 

diciorialmente ocupam'; : Muito bem, agora, e· continua. a· norma, .. · vai 

·competir a·união-o que? Vai competir a União zelar· sobre-tudo··~o 

que foi dito antes. Não. O legislador vem e·diz ·assim - competin 

do a· União, demarcá-la e protege~las, e fazer.respeitar todos os 

seus ·bens. -E costume, língua, crença, tradição, forma de organi 
zatão não é:bern? Não~ bem e nem é terra, tanto'que depois veio 

··uma norma que impõe a União completar o processo de · deme r c açâo 
total das terras do índio em 25 ànos, se-nãó completar a gent~ 

tem o famoso mandado de injunção, tenho minhás. dúvidas de exec~ 

tabilidade do mas tudo bem, mais surge o famoso. mand~ 

·ao:de injurição, pcis bem· por aqui também~·entãa veja. · bem, 

qual é o,atributo constitucional para a União, é cuidar. simp-le~ 

mente· da demarcação e dos bens. 
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FITA 4- - LADO "A" 

=fi realmente, que as co~unidad~s indígenas decidam o seu destino, 

o que ta.lavam lá tem o Tcrence uma ~igura 

ilt1.stre. Falava que 11. horas da - noite,. no Conselho lá, dizer isso 

para eles, qu~r dizer; não aceitam nada·o que estou falando aquj 
para vocês não tem que aceitar nada, aqui questiona a · vontade-, 
aqo.r a s .. acho que vocês---é que tem qne buscar a verda<le de vocês, 
gente pode dar uma linha .e.qu í, A ou B, ·o .o am i.nho A., B, C, D, E 

para,nós, nós.as entidades g0v21~namentais, entendeu, va 

mos querer também leva.r verdade· nossa .para a comunidade indígena; 
entende, eu sempre marg~et issq muiLO par~ eles 

.. 

com quem eu sempre conversei, , · várias tribos_, 

marcando isso mui to cla-ramen-te, - quer dizer, - exer.cita, .é .você - tem 
_ que exercitar isso, agora 1 .é claro que as entidades- -- .gove-r-namen 
t&.is. tem um .ccrnpr om.í-s so mui to maior porque não tem um oficial i~ 
mo I pessoas dedicadas por opção de vida aquilo e I í ;: não· são . pe·_§_ 
soas marcadas por contigência politicas, poder, então isso ; que· 

é - mais importante, se estou aqui .. é por provoca-ção ideal de vi 
da; é diferente, não sou Romero LTucfi, que está numa posição, do 
cidadão que o substitui agora, que est& num posicionamento de po 

der, que é outr-a ooLs a j ou pelo rnenos quem está aqui, está por· uma 
opção de vida, não por uma opção de poder. Então eu acho que, não 

sei, acho que vou me prestar muito a lutar para a quebra dessa es 

pinha dorsal da tutela; e o outro ponto ê o·seguinte, a . 
esse órgão de apoio-, eu chamaria, assim mesmo 

apoio, não tem gue·daF ao Ministério-do Interior,· é_6bvio, i 
consiliãvel um 6rgão deste no Ministãrio do Interior, porque 

Mini·stério q~e cuida_ ào desenv_olvimento político e r~qional 

País.·Desenvolvimentista à luz do desenvolvimento, econômico 

Regiões, nio tem nada haver çom a temãtica indígena, n6s temos o 

Ministério da Cultura, é como seria organizar um serviço ·como 

por exemplo,- t.e n t.arrdo desenvolver um trabalho, -e agora. -m~ 

de 

-in 
~ "' e um 

do 
Ir 

de 

dando a estrutura também, o quem eu tenho·not&ào e 

o seguinte, pouca expcri0ncia ness~ um dno de Minist~rio PÜblico 

que a gcnt~ esL; expari~entando, o qu2 estã sn p~ssandor a gente 

estã como instituição na sociedade e como poder de agente de fi~ 

calizar, a gente estâ entrand0 muito pelos 6rg5os estatais fisca 

1izando eles, est~ entendendo como e que 
~ e, e graças a qu~m, est~ 

,,. .,,., ....• 
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havendo um casamento muito ~~m, a medida j~ temos, temos alguns, 

algumas frações que demonstram exatamente essa uniã~, ~as na ár~a 

ambiental está havente muito mais fórte nisso do que na área do 

3índi6, talvez, ~stejam mais estruturados o pessoal da parte am 
; - - 

bientalista, não sei bem, mas todos nos fornece coiijas e nós vm~s 

em. c i ma, questionamos, estamos· brecando uma série. de projetos aí, 
devemos brecar agora um último' trabalho nosso: que·vai ser ·com e~ 

ses 2 3 que querem fazer, até comprometer· ~ área Lnd íçena: 
mas tem sido trazido por pessoal ambientalista, quer dizer, éu 

acho que aí nesse sentido, o Ministério do ·rnterior não te~ mais 

que se envolver nisso, isso é Ministério da CuLtur~, é. u~ serviço 

do Estado, tipicamente próprio do Ministério da Cultura, porque· a 
ótica da Consti t.u i ção é ,_preservar uma pa Lavr a a cultura Lnd f q erra, 
se.é.preservar cultura indígena o Ministério do Interior·não· ·tem 

nada com isso, absoluta0ente nada com isso, dirão ~as·a seguranç~ 
' 

nacional, não, mas isso· aí, a segurança nacional~ subtítulo·: dó· 

título básico, cultura·.indígena, pareceu ouvidos a.nível-de· Mini~ 

tério da Cultura, política de cultura, acho· muito 'i mpo r t.arrt.e' se 
marcarisso. A temática indígena.é temática. de preservação de cul 
tura-e não de. regionalismo de política de s envo Lv í men t í s t a ;: er corao 
está tratada hoje, está tratada ao nível de~polftica·desenvolvimen 

t.Ls t a , eu acho que tem que 'mudar essa ótica,: tem. que ser· tratada 

como cultura, política de cultura da nação-brasileir~~ isso,· sãb 

dois pontos básicos que eu ia colocar aqui- e.º esperando .a co-ntribu.i:. 
ção u.e vocês,·, deixar os outros. falarem para não .monopo Lí z a r , · " Eu" 

acho que devolver imediatamen~e·o·microfone.e.a palavra·para ··· o 

Eduardo Carnelos e aos que tem acompanhado particularmente a que~ 

tão Ticuna e que imagino vai nos falar sobre,essa questãor 

dando ao mesmo tempo para outras reflexões .. 

convi 

Eduardo Carnelos: Primeiro quero esclarecer isso, a.minha atuaç~o 

junto a essa lua das populaçõe~ indígenas data de pouco tempo, eu 

na verdade c~mecei atuar nessa área, atr~vis da minha área d~ ·espe 
A • " j - 

c!ali~ação d~. advocacia, que é a~vocacia ç~imi?al, e iS$0 se deu 

no começo desse ano, ~m razão do primeiro assunto qu~. t:r~te.~ ,. aca 

bou vindo essa, esse outro problema qu~ foi.o caso do massacre 

ocorrido lá no Alto do Solimões, da pop lação Ticuna, eu ou pr2 
curar sem demorar muito, 

acbo que ~ i~portante 

falar do assunto do ricuna em si, mas . . ' . ' . . 
dentro dos aspec\os, de~tro do text9 

constituciona1, e que eu acha que tem relação não s6 o 

que aconteceu com os índios Ticunas, mas o que tem aco_!} 

tecido em grande maioria com a população indígena no Brasil, 
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é o que di·z respeito a formulação da poli tica da segurança nac í.g 
nal. Na parte da manhã, isso foi 'tratado, mas eu gostari~ de f~ 
zer algumas considerações adicionais ao que foi falado na parte da · 

.:.manhã, porque me parece que aí nós podemos_ encontrar um pon_t_o pa 
ra alterar a. forma. como o Esta.do t.r e t a hoje a relação df.ê: Estado 

com os índios. Primeiro, acho que essa questão levantada pelo Dr. 

Cliudio i fundament~i;_isso ~u acho fundamental po~que a medida 

em que os índios e as comuHidades indígenas passam a ver de a,c!o!:_ 
do com o texto constitucional, legitimidade para postular, para 

defender seus interesses e seus dire~tos, eu acho tamb&n1, conco~ 

do com o Dr. Clãudio qu~ isso afasta a id~ia de tutela, afasta a 

id~i~ de que i necessãrio um 6rg;o d6 Governo.do Estado que tute 

la os índios e que só àtravés desse órgão os índios possam eve~ 

tualmente fazer valer seus direitos, eu acho . que essa idéia fica afast~ 

da com este artigo que foi inserido neste novo texto constituci2 

na I.', mas nós não poãemos perder de vista que, por exemplo, a tua} 

mente, a atual Constituição que ainda estã vigorando ati o dia 5 

próximio, que na verdade é uma emenda outorgada pela junta 

tar, tem um artigo 89 que diz o seg·uinte: ''.A.o Conselho de 

mili 

Seguran 

ça Nacional compete: 1) estabelecer os objetivos nacior.ais 

nentes e as bases para a política nacional; 2) estudar no 

perma 

âmbito 

interno e externo o assunto que interesse a segurança nacional; 

3) indicar as áreas indispoensáveis a segurança nacional e os mu 

nicípios considerados de seu interesse; 4) dar em relação às áreas . . 
indispensáveis a segurança nacional consentimento prévio para aí 
vem, algumas, são três ítens: concessão de terras, abertura de vias 

transp0rtes, construções de pontes, 'es~abelecimento e explor~ção 

de Lndú s t r í a s'; Bom, isso aqui, eu acho que é fi:n:rareni.:al porque cm .. 
base nesse artigo.hoje, quem determina a forma de tratamento que 

) 

o Estado dispensa 'as comunidades ind{genas, acaba ~endo na verda 

de, o Conselho de Segurança Nacional, em Gltima análise, porque 

a ele cabe definir esse aspecto todo de área de segurança naci2 

nal, especialmente na região norte, isso se faz mais evidente ain 

da, e~ aqui que acho que houve uma mudança significativa na nova 

Constituição, é isso que queria chamar atenção, houve urna modifi 

caçao, esse que hoje & chamado Segurança Nacional como lembrou o 

Deputado Plínio Sampaio, foi subsLituido, agora o sucessor que 

é o Conselho de Defesa Nacional, mas na verdade é o sucessor que 

nao tem as mesmas funções, ele tem a mesma composição, diz o novo 

t:exto o seguinte: "C .- Conselho de Defesa Nacional é órgão .de .c on s u L 
•.. ·· ... \';:<" ".: .. :h~~." 



ta do .P-resi_çlente da Re píib Ld c a, os assuntos .rel.acionadqs .com .. sobe 
ra~°Íé! na;ional e. a defesa a·o. Est.ado dE:mo.crã"ti~~·.· ~ -~~le .. : , pareci~~ 

·como membros natos'e aí vem a relação. Important~ notar oue o Con , . . . .. - 
.::. se lho de Segurar).ça Naci'onal era _definido coroo .o órg:Ju de mais alto n í, 

çao 

na assessoria direta do Presidente da Rcpfiblica para formula 
• 1 - 

e exe cu câo _da poli tica da. se:gurança N~c,io!l,al_ ~- Já. houve .aqu í. 

' . . 
mud an ç a po r't.an t.o , ~a própria: 'de f Ln í.çâo de s s e ô r qâo há. uma mu 

vcl 

i.;tma 

d~_nça que e_u . acho que traz _aleraçõ~s _subst;:a~c_ia_ís, ... a_'. compo s.á çâo 
dele também foi alter ada, porque deste novo Con s eLho .. fazem .·.p.arte 

• - • • .-· • - ' - • • ~ ••• • ~ ·- • - - 'to_ • 

_além __ do. Preside'nte. da República·, o Vice-~residerJ.te da Re,p1J._b_li.ca, 

o Presidente da cãmara dos Deputa~os, o Presi~~nt~.~o ~ena~~ F~de . . ·- . ' -. . . . - 
r a L, os Juízes da Justiça, os Ministérios Mili t.a r e s , o Ministér:io 
-~~:s· R~'i.açôe~ Exteriores e o Iv.lnist~ri~ do· ;~a~ej amant.o, . Já ... · rras 

~o~~_etên~i~~- de s t.e novo ·conselho não se inclue ~~hum~" ·q~~. · ,d:i,.ga 
+ _, •• • 1 •• • • • •• 

que _signifique, por exemplo, estabelecer COilJ.O d.i z aqui um dos .in . . .· . ' - ~ . . .. - . - 
<=:isos: .. estabelecer alguma co í.s a I ou indicar, .P?,-d~. d í.ssp , . E;.l~ é .• um 

' - + • ~ • - • • • • 

órg_ãq_ ape ria s tão somente· de co,nsul toria, .;ta,n~C?- que e.le op í.na, 
Ag~r·~· i~so. é errado, acho ~ue ,tem um signif:i_~-~-~o ~~-:i_~. E;sp·e~ial:, 

• ! • • • • ,, ' •• • • -- • ~ ~ •• • . -· , ~ ~ 

então ele vai opinar, e aqui, por exemplo, .. pr_pJ;)or~ oe c r í, t~rJos ... d.e 
condições de· utilização de. áreas. indispens~v~is~ ~~ .. ~~gu.ranç.~, · .. ··dp 

• • -~ • lr : ' • •• • ' °"' . - . • -· ' :· ~ - .- • ' 

Território N~cipnal e opinar sobre seu efeti~o . uso, _especial~~n 
'-' '• .• -,- •. - • - . - ,' t - \_ '- - .- 

te na faixa de fronteira e nas relacionadas. cor:n p.. p;i:::~s.er.:yaçã0. ... e 
: •• , •• - '. ·: • • - • -~ " • • - z - • • { • 

exploração dos recursos naturais de _qualquet. tip_?_. I~sq_ aqui d,iz 
· r~speito _. diret.amente .::i muitas áreas ind{gena.s, .co~o p~r .-~>Ç.empi~, é~ o 
~~~o ~~ .T.icuna ~o Alto Solimões, que é uma ci~e~, de .. frq~t~i~a, . 

~: .. ~.. ·-. ·-.· };. ~ 
portanto, há um problema atualmente muito. sé.~io,. com o . Con s e Lho 
de, --~~gu~~nça Nacional em razã~ disso. ,n,goi:::a ,. e u _q\le acho_ in~i_p· >.·m 

portante nisso tudo, é que se não é o Conselho,. essa compo s i.câo 
' - - . . ' ' - . . . . . .. . . } . - ... 
dele segundo esse artigo aqui diz. o seguinte: . . paz t i.c í.pa, co • ;L . - • '" , • • "" t • ,· : -,,, i. _ 

mo_, membros nat_os ·' ou seja, esses. membros aq1;1i .. ind;i.ca_çlos, . . e_ss~s ·· 
·pessoas que devem compor o Conselho _d~V:~I)l •. ob r í.qe t o r i.amerrt e 

} - • • • • • s. 

c~mpor, agor~. há nada que diga que ou~~~~ ~e~soa~ -~ão pos~a~ ~ 

vir a. ~~~por· ~ambém o Conselho, .esse Conselho. da , Defesa N~s:ionfti;I., 
·n~o s~i, ~u po;so até estar, fazendo uma heresi~ jµ~Ídica, mas, 

. . .' - - . . . ' . . ' . . . . . - .... ~- ' , ' 

eu _estou interpretando assim. Tanto que o parágraf.o segundp de s.s e 
• - • • • - • ' • ••• - ' • .1 - • • • ~ ,. • 

artigo 91 diz o seguinte:da l0i regularfi a organização e do . fun . . . 

e 

. . . 
cionamento do Co n s e Llro de Defesa. Nacional". E aqui que eu quero 

:. -·- 
chegar . Hoje de manhã por exemplo, se discutiu éi forma de a t.ua ç.âo , 
~ • • : ; # ~ ~· • • • • •' • 

o, que s_e pode fazer, ~ que po_de ser proposto, como. é que se P2 
de organizar algum tipo de atuação permanente junto ao Congresso, . •' . ' .. . . 
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_enfim, eu acho por exemplo que uma das coisas que precisa urgent~ 

mente ser pensada é essa aqui, é a formulação da lei que vai·, regu 

lar a organização de funcíonamento do Con s e Lho de Defesa Nacio' 

nal, primeiro porque, eu posso estar enganado e repito o que 

acho, é se í sso permite uma composição, que va í, além do s s a aqui que 

i obrigatória, quer dizer, n;o estã proibida a inclusão de outras 

pessoas, eu acho que nós temos que lutar por isso, tentar obter, . . 
do Congresso Nacional a inclusão na lei que vai regulamentar esse. 

dispositivo que preveja a participação por exemplo de.represen 

tantes das comunidades indígenas ou de entidades que ·de alguma 

forma trabalhem, que tem um trabalho junto as comunida~es indÍge 

nas, então eu acho que isso ê uma coisa importante que.deve ser 

pe n s ada . Além de s s e aspecto da Constituição do Conselho e 
. . 

importante também pensar na forma de funcionamento deler então i~ 

so aqui eu acho que é uma co í.sa que é fundamental, por que afinal 

de contas embora agora para esse novo Conselho não pdr maÍs a fun . - 
çao- que tem o atual Conselho.de Segurança Nacional de definir coi, 
~a, de estipular, de determinar alguma coisa, ele vai apensar opi 

nar e propo:r:s é evidente que urna proposição ou uma opinião deste 

Conselho de Defesa Naciono.l vai ter importância fundamental na m~ 

<lida em que ele é composto obrigariamente por pessoas que estão 

quase t.oda.s ligadas diretamente, -a maioria, const.i tuída de Mini~ 

tros, ou seja, pessoas de confiança do Presidente_ da Repiiblica, 

então eu acho muito importante que embora isso tenha a função con 

suJtiva, eu acho importante que ele possa ser 

nado pelas entidades,~ fim de que, aquilo que 

de alguma forma mi 

àeverá ser propo_~ 
to, aquilo que deverá ser opinando por esse Conselho, reflita de 

alguma forma os interesses da comunidade indígena, porque, eu 

creio que embora ela terá, e continuará tendo um papel 

fundamental na de f i.n i ç ào àa.s áreas de Segurança Nacional que ac~ 

ba atingindo muito essas comunidades indígenas principalmente nas 

areas de fronteira. Então essa é uma lª colocação que queria f~ 

zere juntamente com isso dizer o seguinte:que a uma outra função 

desse Conselho que é estudar, propor e acompanhar o desenvolvimen 

to de inicjativa necessárias a garantir a independªncia nacional 

e a defesa do Estado democrático, quer dizer, isso também pode de 

alguma for~a refletir nas demarcaç~os das ãreas indígenas, e outra 

das funç6es do Conselho Defesa Nacional que podem acabar influi~ 

do nessa questão das áreas indígenas, agora, hoje também se falou 

muito, o Deputado Jos6 Carlos Saboia estava dizendo, que e neccs 

....•. 
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sário buscar apoio para a causa indígena em .pessoas que ·.1:1ªº .t~ 
nharn e xa t arnen t e aquela característica. de luta pel~s questões. indÍ 

genas, então mencionou por exemplo, eventuais óu até· importantes 

z: aliados aqueles que lutam pelo meio ambiente; e eu acho rcalmen 

te~ ~ue isso tem im9ortãncia muito grande~ por9ue em alguns·aE 

t_igos da Constituição, nós vamos encontrar a d-ef.esa do meio ·ambl: 

ente como obrigação dà União, dos Estados e do s ·Municípios, .. e -. ne~ 

sa discussão da ·defesa do ·meio ambiente, eu acho que nós·. · _ t.ambê.m 

vamos encontrar formas de incluir ai a defesa da .terra ·. ind.íg·ena. 

O.par~grafo lQ do atual, agora o art. 231 da redaç;o final,··é 

so,- o_231 que é o Dr. Cláudio leu, qu~ são reconhecidos·aos · 

-is 
,, 
·1Il 

dios sua organização social, seus costu~es, línguas, crenças e 

tradiç6es dps direitos originados sobre as terràs que traidiconal 

mente 9cupam, c9mpetindo a União demarcar suas terras·e respeitar 

seµs bens. O parágrafo 19 desse artigo diz o seguinte: que .. são 

terras t:)::'9-dicionalmente ocupadas pelos. Índios, as.primeiras .. habi:_ 

tadas em carater permanente, as utilizadas pelas.suas .ativi~ades 

produtivas, as inconfundíveis a preservação dos recursos arnbien 

tais necessárias ao seu bem estar e as necessárias as s~as,recon.s 

t~ t.u í.çôe s . físicas e culturais segundo seus u s o s , , co s t.ume s.ç .o r e.nç a 
~ tradições Isso se casa diretamente com o. art.· 225 que está .. den 

t.r o do capitulo do rne í,o ambiente que diz: '''todo_ o. dir.eito. ao _ meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, de uso.comum do.povo- com e~ 

s~ncia~ a,sadio e qualidade de vida, impondo.se ~o poder .. público 

e a coletiyidad~, o dever de defender proprie~ário para p~esentes 

e . futuras gerações~' "E para assegurar a efetividade. desses dire_! 

tos incumbe ao poder público,· preservar e restaurar os processos 

ecológiços essenci~is e prover uma região ecológica dessas e~pé 

e í.e s que há nesses sistemas". Eu acho que .essas duas, 
e~ses dois temas se cabem, a questão das térras indígenas das. te~ 

ras tradicionalmente ocupadas pelos índios, com a questão .. do . · meio 

ambiente, porque.é muito evidente que quando os índios lutam .. por 

sµa terra ~les estão necessariamente disputando pela· preservação 

do .meio ambiente, inclusive, recentemente eu estive lá na área de 

Ticuna no Alto Solimões e conversando comumdos:Ticunas da comunida 

de dG que foi a comunidade mais atingida em torno de nu 

me~o dc_pGssoas vitimadds no massacre ocorrido em março, e lá ~u 

vi .. o seguinte: que a pr~ocupação deles por exemplo com 

o retorno dos brancos a área onde houve o conflito, onde houve .o 

massacre que e um aarea qu8 foi excluída da demarcação feit~ pela 
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FUNAI e embora inicialmente tivesse feito ~udo traçado dentro dos 

limites que deveriam ser demarcados, essa â r'e a acabou ficando f~ 

ra, tudo bem, ali ocorr~u o mµssacrG e os brancos estão ·voltando 

.:. para a qu e La â r e a , c hc qzmdo ao 1.H.rnto do Prefeito da cornun Ldade de 

Benjamim Constante , já ter terminado a construção de uma es 

cola, exatamente no local onde foi,,efet:uado o ma s s ac r e , uma esc~ 
la destinada às crianças brancas, ou seja, ele está c~amando de 

vo~tajposseiros que ali estavam, pois bem, esse Índio me·dizia o 

seguinte: 

porque ele entra pelo· igarapé; 

u - - • no~ nao queremos o branco ali, 

e ele vai lãem cima, ele sobe e ele 
" 

de~troi o que tem na nossa teira. Ele tir~ madeira, ele pratica 

a pesca predatória, e Le não deixa n ad a', O índio "u s a o que tem na 
na t.ur e aa , apenas do que precisa para vivér, certo, o Índio não pra 
tica essa exploração pred~t6ria de exterminio dos bens naturais. 

Então isso, eu acho que~ fundamental, porque diz respeito diret~ 

mente a questão do meio amb i.eritie , então eu acho que é por aí, é 
preciso articular de alguma forma, para que nessa questão. do meio 

ambier!.te, nós possamos valer e direito das comunidades indígenas 

às terras que tradicionalmente ocupam. Quero também falar alguma 

coisa a respeito das formas de garan~ias, eu estava lendo um tex 

to por exemplo que foi preparado pelo J6lio Gaiger. 

Ele escreveu um etxto bem interessante fazendo uma 

análise dos direitos criados com a nova Constituição e do que po 

dem eventualmente prej?dicar as comunidades indígenas, _eu n~o fiz 

uma anãlise mais profunda de todos os direitos, de tudo que foi 

modificado em relaç;o aos Índios, atã porque eu recebi o texto sõ 

essa semana, mas diz o Júlio que por exemplo no que diz respeito 

aos direitos criados para os indios, para as comunidades indíge 

nas, eles seriam na anãlise dele auto aplicãveis,que aquilo que 

pode -~ventualmente vir a prejudicar como por exemplo a questão da 

exp~oraç~o mineral, que vai depender de ncirma legislativa, vai d~ 

pender de lei, então ele diz: o que pode prejudicar, a.inda não ser 

feito, porque é de lei regulamentar: lei complementar, digamos 

enquanto que os direitos são auto aplicã~eis. Entio eu 

estava at~ conversando com o Gilberto, agora pouco, e ele dizia: 

seria no caso então po:::- exemplo de um mandado de injunção, eu nao 

sei, eu acho que nem é o caso de mandado injunção, porque o mand~ 
do de injunção, segundo o texto da Constituicão no art. SQ, ele 

ficou reservado~ a s0guin~e - concedido mandado de injunçâo se~ 

pre que a falta de norma regulam0ntadora torna inviãv~l os exerci 



. ;; 

59 
cios dos direitos e liberdades constitucionais e -da s pre_~rogai;:.J. 
' ..• . . . ~·· ·- ' • • • . . • l 

vas inerentes~ nacionalidade, a sobe~ania e a cidadania. Ora se 
os dir~i t·os Lns t.L tuidos na Consti tuiç_ão são auto . àpii~áveis·no que 

- di~ reipeito aos Índios, eles não entendem de norma regu~amentadQ 

ra ·, e se entendem de norma requlu.mentadora para_ serem . . - . a nv i a VC r s , 
eu entendo que nem seria o caso de manda do d~ injunção, ·mas eventual 
mente se isso, se esse direito estiver sénaó' sua pra 

· tica, ·~eus e xe r-cLc í.o s por · ato de quem quer que -~-~-:fa, do poder púbLí.co 

d Lr-e t ame n t.e ~ · e por algué~n de delegação pública, eu· acho" qu~ s·e;ia 
'o c a s o de mandado de segurança ser utilizado, porque isso . nu1'.1a 
ariál:is~·. ainda supe r f í.c í.a L mas me parece is~o, po r que se um d í.r eí. 
to i. ·átito ap Ld cáve L, ele ·é livre e ce~to, -~e a Consti·t~içi~-. -~-s~~ 

b'el~ce· e ss e ·a irei to e ele não de pende de norma reg·u·lamenta-.d~~ra ~ 
t.'r~t~-se' que pode ser p.r o t.e q í.do p-~~ ~anda.d~ de ·s~~~~~n . . ,, . - 
ç a , _Isso apenas eu falo porque foi comentado hoje de manhã, eSS?J. 

que's t âo , ·En\.'ão, inicialmente o que eu i0a falar a re.speito do texto ~ 
• - " ,. • '• r-.. • • ; 

isso, eu ~cho tjue tudo isso, ~recisa ser pensado com mais .calma . . '; . - ' (, , . . ' "·. 
até' nós. estamos conversando e d í.z erido o seguinte, não <fã agor·a 'pa 
~a ~ós ·t~rmo~- ·uma estratégia pronta de atua;_ão ~o \::ongre'~~-o'.·.N·~;;;: 

• • • ,, •• "' '. ' l ~ 

naI , na c'ãmara. dos Deputados, eu acho que evident.êmente, . ai~da te 
m~s que e·spe'r~r ·para ver como ·é que vai fic~r, d~p~-i-~. ~u~ :-ab~i;}~~ . . - ... '\ 

um pouco a poeira, agora nós não podemos também;· do rrieu pont; -d~ . . ' . " . . . - . ..• - . 
v í s ta , ·_·eu acbo que rapidamente elaborar algum tipo de or~ani_z.a.ção 
que p_e·rmi ta ô" acompanhamento efetivo de tudo que vai .s e r feito da 
aq~i .. para frente, seja trabalho· em comissão,'· :s-~ja. ~t~avé.s do pl; 
_n§.rio, ·enfim',· o que eu acho é que· precisa ter um acompanhan.errt.o 

•• - •• ~ • • •.. • - • ' •• ? • 

muito ·de perto de tudo isso, porque vai ser neoe s se r Lo elaborar 
~ul~a~· Le Ls, qu~r d Lz e r muitas l.eis terão que .ae r e Laboz-ade s ·~ 

• t - . ~ 

essas leis 'podem· vir a prejudicar ,a limitar os direitos ·da .. s comu 
• ·(. :, • . -.. ..: .; -·,' l - 

riidad~s · indíg~nas, então acho qµe é fundame!l:~al_ q~e as eptidade_s 
se organ:Lzem e _se preparem para atuar nessa ·fas~ que vaL se ini 
ciar .aqo r-a de elaboração da legislaçâo ord_inária~. porqu~ é ai 9u~ 
~~ iciho0qu~ n6~ podemos eventual~ente, se nõ~·descuidarm~s,-- n6s 
poderno s sofrer alguma derrota, que pode ser greve inclus·i ve, 

·~ : 1 - 

constitucional~ ra de maneira geral, da forma como ficou o texto 
' eu ~cho q~e ~ inegfivel, houve um avanço na situaç5o atual, s ei a .J 

por cau~a desse problema da tutela que fica af~st~da, a tutela so 
b~~ os í~dio·s, seja t.ambêm por· causa da mudança no C<::~~-~lho q1;1e 
hoje é'. da ~egurança NacionaJ, mas que vai ier o ~o~s~lho da Defe . ' . 
sa Nacional, onde eu acho pode S8r cavado um passo muito importé.l.n 

' - 
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te, que vai facili tàr a. luta de todas essas comunidades· indígenas, ·es 

pecialmente aquelas que como é o caso dos índios Ticuna que estão na 

área dê fronte i.ras, onde., por c.au sa de problemas de áreu. que é c o n s i.d e 
~da de Segurança Na c i.on a L; acaba b averido conflitos, e como o caso 

~ de massacres, nio se pode falar em conflito, porque nem os indios l& 

estavam, bom, inicialmente~ o que q~eri~ falar. Muito obrigado, eu 

passaria a palavra para Dra. Eunice Paiva. 

· Uma boa tarde, eu disse hoje d~ manhã, eu recebi esse texto 

muito recentemente, como itividade·de advogada, n~o foi muito fãcil um 

apanhado gerai, corno seria o ideal do espírito, enfim de toda Consti- 

tuição corno um todo, e eu me restringi um pouco a·parte dos direitos 

----·_indígenas, e achei que uma forma que seria· interessante, que inclnsi ve 

pa·ra nosso debate, seria agir como advogada do diabo, quer dizer advo 

gada da parte contrãria, eu enquanto opositora a um direito indigena 

poderia alegar em defesa ou contra os direitos dos índios que foi rec2_ 

nhecido até agora. Bom no art. 231, eu concordo com o nosso. procurador, 

realmente não se faz uma menção direito autuar-se, se .reconhece puro e 

simplesmente, a proteção se restringe a terra e aos bens, não se fala 

em proteção à cultura. _Eu acredito que isso não t.e nh a nenhuma d i.f i.cu L> 

dade que hoje em dia o problema de integração que tantos males ~ez as 

comunidades indígenas, será internacionalmente abolida na revisão que 

se faz na convenção da e toda uma disposição em se 

acabar com as políticas integrais no mundo Ln t.e i ro , em tqdo e aao f .i.c a · 

aqui a dúvida. Depois vem, são reconhecidos os direitos originais que 

tradicionalmente ocupam não tem a mesma dimensão do plano jurídico, os 

d.i.r e.í. tos originais que sempre consideramos até agora, eram os direi tos 

naturais, direitos de ocupaçio, quase no inicio da colonização, claro 

que isso se modificou, se modificou em termos, tem certas horas em qu~ 

se mant~m, as terras que tradicionalmente ocupam hoje,~ um pouco dife 

rente de direitos originados sobre as terras, no parãgrafo em que as 

terras tradicionalmente ocupam pode ser visto a situação atual de ocu 

paçao, o que poderia eliminar as terras das quais foram injustamente 

desapossadas, se não me engano, consta no 
'• 

dos Índios, ele não perdeu esse d ír e í.co , Terras tradicionalmente ocup~ 

das pelos indios, sâo as por eles habitadas em carãter permanente, e 

ai eu realmente levai um suste, porque essa era a tese dos Pontos de 

Miranda quando implantou a H! Constituição, antes da ementa em 1967, ela .. afirmava 
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e xp.r e s s ame rrt.e que o que dava direito a terra. er.a ocupação. em-vc az â 

,,.r, ~ • -. 

ter pe'rrnarierrt.e a t.ua L', depois com o art. 198 .ele mudou· um pouco e~ 
~se parecer. Então eu acho que também, outra coisa com os advog~ 
49:3 do. d í.abo v âo _ver,· alegar, quer dizer, ocupa_ds:1::;; cm c a r at.e r per 
manente hoje_, na situação atual .ho j e , o que. :por._ e xemp l,o na m.í.nha 

açao no lá rio Maranhão,· va í, me dar _mui.to t.r-aba Lho ,«. que 
existem ocupantes na terra· há pelo menos 50 anos, ~ntão qual é a 
ocup a câo r t~adj_._cional da comunidade do Eu me, .. baseàncio 
numa un í.de.dc de títulos despojados, etc, toda 'história da .. ocupa 

•: .. ,. . . ,• - - - 
ção antiga, eu não sei se vai. prevalecer daqu í, para. f r errt e.c, .Ago,ra- 

•• j'I • - 

em relação aos demais critérios da utilização da terra,-das ã~eas· . ' . . . - . ' . - 

culturais nã_o sei o que, eu acho que ela. vai- depender do -pa·re ~ ..• : . . . -. ' - - 
cer científico. e da regulamentação. ---:: ··. ~ 

' . 
~ 

,:, ' :' ..... 

FITA 4 - LADO "B" 

1 

Elep nada s abem oomo , vocês s abem , :g:ntão. aqu~ eu ac ho 
q~e va í, ter que ser definido ou e ve n t.ua Lmen t.e _ser pe d í.do urna _perí 
c í.a 9-p.:t~opológica nas ações para definir .. DeJ_)ois .rio- que.~~-- refere. 
uso. exclusivo do parágrafo 2Q ele p~de a .. sua -.e)Çclusivi 

da~~,- e dp parãgrafo 3Q pelo que previ, ainda que dependendo , de 
' . 

au t.o r Lz a.ç âo do Coriq r es s o Nacional e ouvida as comunidades inàÍge- 

na~.que os recursos hídricos ~e suas terras sejam ~proveiia. 
dos e que as riquezas minerais sejam exploradas,_ e que só no caso· 
dos minerais, os índios .participaram do resultado da lavra, no. ca: . ' . . - - 
~o d?s re~ursqs hídricos e energ~ticos não s~ .. prev~ participaç~p 
dos res~ltados nem_ idenização, -não estã previsto, pode ser que a 
lei complementar possa incluir isso, no parãgrafo 4º> tudo. be~i . ' ' . •... 

a s terras são .. consideradas ina 1 ienávei s e d í.s pon Lve i s, . mas -no para .. . ., . •.. - 
gra,fo .SQ se .f az uma ressalva quanto a impossibilidade de·- remoção 

• J ' • • •• • 

dos índios, pode ocorrer a remoção por riscos vãrio$ e .p~r inte·. 
_resseda soberania nacional, que é o critério_npv.o que aparece na· 
legislação indígena, não me Lernb r o desse critério, e - se ... garantira. 

o reto~no, logo que cesse o risco e qual seria o in~eresse. da.- .s2 
berania. nacional, eu pensei_muito nos quer d~zer, o i~ 

teresse da soberania nacional poderia se remover indios da fron 
teira, mas não se preve a volta, nem como se fará essa volta, se 
farã essa remoção provavelmente serã pela lei ordinãria. Parece- 
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me que soberan{a nacional podia com temoçâo int~rna, cpnflitos de 

fronteiras ou o que, simples interesse de firmar a posse da nação 

em d~terminados territ6rios. No parágrafo 6Q, a dos atos 

=de ocupação, dominio e posse das terras indígenas com exploraç;o 

das riquezas na t u r a i.s do solo, etc., tambêm tem uma r e s s a Lva pu 

blico da União~ segundo o que dispurezer lei complementar, ent;o . . .. . . 
já não se fala mais em desenvolvimento nacional e segur.ança nacio 

nal, interesse público da União, isso me faz pensar que pode ser 

uma ·forma. de você não remover ocupantes, não remover fazendeiros, 

qu ando é que se chegou a uma situação social Cüiilí)IÍCé.túé caso que 

est~u vivendo· hojer no sentido de estar informado hoje, os que e~ 

tão na re~ião atingida pela represa de Itaparica~ que a FUNAI não 

tornou conhecimento porqu,e dizia que os não seriam inun 

dados, raas estão na área de inf luênc.ia amb í.e rrt a J. e tudo mais da 

represa, eu descobri que até por um parecer feito pela· H~<lroservi 

ce_ e só, no começo da obra que os tinham uma ação, eu 

não sei qual é, não especificam~ protestàndo pela validade dos 

seus titules antigos de terras, eu acho que tinha sido urna ;doçã~ 

os ganharam essa ação, mais jamais foi executada a sete~ 

ç a e a FUNAI ,. e o Estado do Pernambuco e da Bal"d.a não deu intere~ 
se na execução da ação por causa do niimero muito grande de invas§ 

res e posseiros atuais e jã tem uma produção agricola bastante 

2preciável para os Estados, aí estão os com açao g~ 

nha e sem direito a terra, exclusiva. Pa r-ec e+me que Lnt.e r e s ae pu 

blico da União não~ co~ceito mais amplo do que desenvo 1 vi.mento 
nacional e regionalr relendo minhas notas fui fã.zendo ccrrendo, 
outra coisa que observei na uu n aaae dos atos e não sei o -que, 

exclui o direito a ação, de organização contra união, e não se fa 

la em FUNAI, o que também combina com a. questão, levantada pelo 

Sr. Procurador, na coisa que não se fala em tutela, mas n~o se f~ 

la só em tutela jurídica para suprir capacidade, mas n;o se fala 

nem ~a tutela existencial, quer dizer, a FUNAI desaparece na C~n~ 

tituiçâo. O que acho ã que na realidade jã se pensa 

me smo em mudar, como excluir a FUNAI e ou extinguir a FUNAI, ou i a 

tutela, que no caso da tutela. jurídica há nrca certa razao, quer 

dizer os indios são partes legitimas parR proporem suaa açoes, p~ 

ra ins t au r a r um processo que nós que temos uma c e r t.a experiência 

jã do convívio com ~s índios, d~ que eles n5o tenh~m rPcursos, 

isso 6 difícil, talvez, podiam pedir para o Minist~rio P61Jlico se 

ocupar, e na realidade existe populações isoladas, populações que 

..,..-,,..:' ., ., ,._,.,,,.l' ..••• __ 
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abRolu~amente n~o falam nem a lingua, que ne~ ~abem quais.iâ6 seJs 

direitos, ~ssa·população não teria ac~sso aos meios j~di6i~is, e o - . . - . 
não teriam acesso ã assistência, assist~ncia mesmo, a~ - mais grave, 

sist6ncia ã safide, o pr6prio poder de poli~ia,· infelizmcinte ~ ~ui 

to mal executado, mas existe, as rádios do posto da FUNAI que· co 

municam os gepocídios ,. enfim as desgraças r quer dizer todo um.· as- .. ' 

pecto assistencial que poderia até ser avaliado, quer di~er, desti 

nado a quem, em que circunstâncias, mas que eu acho imprescindível, 

não sei me u s colegas antropólogos que estão aquí , os meus am í.qo s 

antropólogos que estão aqui é que têm uma vivência maior do proble 
ma indígena, como vêem isso, agora, o que eu acho que realmente e~ 
tã se ~reparandb_alguma coisa em relaçã6 a tutel~ sem dfivi~a esti, 
porque não há.ràzão par& dizer que não cabe ação contra união sem 

falar e xp r e's s amerrt.e na FUNAI, como se falava an t.es . Então 
. . 
essas 

sa'o algumas coisas feitas apressadamente, claro que, eu fiz Ísso 

para por em debate, eu também acho "que - ficarmos em uma mes a r·ea.'on'-· ,. 
da· e conversando e debatendo seria ma is fácil,· porque_ eu·· até ··a-dvÓ·- 

gado· de 2 ou 3 ~recessos indígenas, isso para mim agbra ã imporf~~ 

te, quer dizer, eu tenho ações ainda que vão s~r julgadas, não ti 
veram nem despacho se jã & difidil explicar para o 

juiz essa legislação que vigorou b a s t.an t;e t.empo, agora você imagi.- 
' ' 

na passar por urna coisa que ele jã estã familiaiizadó, vai começai 
. . . 

tudo de novo. Entâo ~ nesse aspecto que estbu pondo es~~s-quest6es 

e imagino o tanto de pessoas que partícipararn mà-i~ dos debates e 

dos trabalhos, enfim tem mais explicações·n~;te aspecto. É só is 

so muito obrigada. 

Antes ªE:· abrir a palavra para as pergunta_s, .talvez ,nes 

ta iiltima intervenção, mereça alguns comentários, nã~ tanto no.~e- . . , . 
ta.lhe das questões e interpretações que a Dra. Eunice p"aiv~· levan 
tou e que me parece poderiam ser melhor e xp Lf.c í, t.â+Las , eu tenho r~ 

servas a algumas interpretações, talvez ouiras.pes~oas ten~~~ tam 
bém, mas mais comentários sobre as condições· que foram pz oduzi.d a s 

até me parece que antes de mais nada, é bom se entender, que isto 

ão resultado de uma longa s~rie de batalhas numa guerra-que certa 

mente não se acabou e que portanto traz as· ~icatrizes, exata~ente 

desse processo, ou seja, essas r e s sa L va s que foram co Loc ad e s, fo-· 
ram produtos de longas negociaç6es em que a parte advei;a, veio 

com proposta dez vezes piores e extremamente para os 

in~0rcss8s indígenas, de forma que a anãlise que o Jfilio Gaiger 
fez, eu ainda n5o li, mas que ~u 'imagine o que ele deva ter tido, 

e isso foi um 
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processo ãe longuíssimo proc-esso de discussão e de debate no -Co~· 

gresso Nacional, eu acho que o que conseguimos fazer no fim das 

contas, desiocar alguns debates para a legislação ordinária, ou 

: seja, cont í.nua r no Congresso Nacional, e s s a rlic::russílO. , Congresso 

Nacional, alias que se acha reves ti do de poderes que j ama í.s teve an 

teriormente, esse é um~ outrp questão que deve ser ressaltada 

aqui e de forma. que, quando se p~nsa por exemplo n~s concessoes 

ou na possibilidade da remoção não se esqueça que há sempre .uma 

referência a deliberação do Congresso Nacional que passou a ser 

neste texto realmente fiador da polit~ca indigenist~, e eu acho 

que é preciso se entender porque na realdiad~ se·transferir para . . 

fora do Congresso Nacional e se exclui da competência do Execut! 

vo tudo que tradicionalmente antes o que Executivo estava acostu 

mado a fazer, en~ão me parece que esse ponto é extremamente impor 

t.ant e ser éntendido, se não se corre o risco realmente de uma i~ 
terpretação negativa apressada, di9amos assim, e o segundo come~ 

tário que eu gostaria de levanta~ é sobre nessas cidades reintei 

rava, agora com esse depoimento, de se firmar através de processos 

judiciais uma interpretação favorãvel justamente nos pontos em 

que n6s achamos que fomos obrigados a deixar aquela correlação de 

forças políticas uma certa ambiguidade. Então esse me parece um 

dos pontos centrais_ que qo s t ar La até de pedir novamente 'ili Eduardo 

que eventualmente retomasse essa questão no caso Ticuna que me pa 

rece um caso prãg~5t1c0 , antes então de ceder a palavra, eu que 

ria abrÍ-la pa~a o plenário e tem aqui uma pergunta que já foi 

encaminhada, por·escrito, por uma pepsOa bastante tímida, 

gosta de fazer os outros f~larem, que em público, 

que so 

nao 

gosta de falar . né Memél ia, 0 que faz as seguintes per 

guntas, uma dirigida ao Procurador Cláudio FonteJ tes, · e outra -ao 

Dr. Eduardo :arnelos. A primeira pergunta ã a seguinte: - como evi 

tar com o fim àas proibições, ter entrada no território indígena, 

das.empresas madeireiras, mineradoras e outras empresas que tem o 

poder de computa~ lideranças indígenas, como vem ocorrendo entre 

os Tucanos e os Gomim eu não sei se li corretamente essa, rrão 
sei se já vou me antecipando, já. vou ler a segunda,· a 2ª que e 

d i ri gi da ao Dr. Eduardo t.ar-ne los é a seguinte: - como da Se 

gurança Nacional foi alterada, o mesmo já aconteceulá 2 anos com 

o Conse~ho Monetãrio Nacional que ê integrado agora com o sindic~ 

lista, o que fazer para não se correr o risco de o escolhido para 

o Conselho de Defesa seja um índio pelego ou uma entidade formn 
~·.,(· 

~-.,..\·~·- __ ., - ~ ' - "': ~ •.. : 
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da·pelos pr6prios. interesses da atual Secretaria Ger~l do Conselho· 

de'Segurança Nacional .. 

Como evitar a computação eu não sei Memélia, é uma so 
Lu ç âo' que O juiz n:o v,1:i. dar nunca, é um prOC8.SS0 que C'U d i.q o , e-:: 

uma série de índios aqui mas é uma coisa muito boa· ésse negócio de 

fim: de poder de· po'Lf c í.a . mas é uma co í.s a na prátic'a que 
vai ~xistir. t; mais é na prãtica do ser huma~~; mas.é ai que eu 

digo, nà medida que vai desenvolver a conscientização da popuiáção 
indígena· pelos 

por exemplo do 

tou falàndo.dos 

seus direitos, e os direitos estão aqui, o trablaho 

Terence, que eu conheço e não é demagogia, nao es- 

outros, porque não conheço' os outros, um 
.. :.t;. 
trabalho. 

que é sério, você realmente sofre, uma série de probl_~ 

mas por ser realmente sérios' e voltar efetiv~merit.'e 'a comunidade· 

que es;tá fazendo, é. evidente que· a computação fica difícil:.' s1im, o 

que o Ministêrio Público fez, mas foi difícii tà~bérn.· Fo·i re'al~e·n·t~ 

questionado todos os contratos de madeireiras' e a FUNAI fez o 
você sabe mui to bem disso, na área zoró fundamentàlrnent~, ·mais.- . Ma-.:.. 
to Grosso e Roraima, e outra parte de Rond6ni~, nós br~ca~oi tod~~~ 

as· contratações de "madeiras, estamos pedindo uma 'indenizáção· .. · po'i:-' 

aque La s retiradas dessas firmas, essa é uma. form·a judic'iá.l; ev.i ta;·· 
- ' • • • • • t 

quer d í z e r, se nós q ariha.rrno s a ação evidentemente que e s sa s madei..:.. 
. , ··.~ ' . 

reiras vão ter que nos pagar, tem que pagar a comunidade indígena 
. . 

tudo isso. Agora, é claro num Pais com essa extensão 
como' a nossa; conversava a pouco com o pessoal da área, do Mato 

Grosso, a população está envolvendo lá, nós vamos 

ter que deslocar um he_licoptero 'para 800 ·Kms para ver lá à. ~etirá·- ·_ 

da ~e madeira é o qu~:está acontecendo ainda.por~ue, quer diie~~-·é· 

muito difícil, por causa desse·território, eu não sei·co~o iisS~--~· 

que- se pode · fazer é, o caso de claro, - · 1á Maloca Sárrt.a 
Cruz, depois do trabalho feito no conselho de Defesa da Pes~Ó~-:Hu- 

.mana, nós conseguimos com pressão no·consêlhb~ ·a interdição da 

rea, com o fazendeiro lá o muito bem, ganhamos 

., 
a- 

mas 

não-levamos, porque a área está interditada,· os fazendeiros estão 
lá, correto, está'lá ainda, com a sua polícia.lá ainda, e dai. vo· 
cê· entende, quer c1 izer, qual é a forma, qual + e r La que ser a form~: 
logo, seria d2m~rcaç~o a medida ~ expuls~o do c~rQ, 

na-área infelizmente dos territórios, nós do Ministêrio Federal,so 

fremós um trato muito grande; é b que digo para eles, e qÜ~ nós 

não podemos, a minha ação foi toda não com ·medo do Miriisi~rio P6- 

blico Federal na. 

.•. 
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ãrea dos t~rritõrios, foi com medo do Conselho de Defesi da Pe~. 

soa Humana, que na &r~a de territ6rins n6s não temos atuação, quem 

tem ação na ãrea de território ão Minist~rio PGblico do Di~trito 

=Federal e Territórios, isso quer dizer, vai sanar caso a medida 

que os Territ6rios e melhor r n ão sei S1"2 ria ordem da Ad 
m.í.n í.s t r a ç âo Pública, até Território e Estado, que aí nós 

vamos ter um Distrito ~ederal lá dentro, um procurador lá dentro 
então é outra visão, no momento então que o território de Roraima 

se transformar em Estado, aí vamos poder realmente atuar, 
pela â r e a vamos poder atuar~ mesmo com o Co~selho de 

Defesa da Pessoa Humana, não pode atuar assim, m~s o correto s~ 

):ia tentar sempre na medida .a nível de ações judiciais, questiona 

mento judiciais, a for;a seria essa, agora fi~a a difiçuldade na 

execução da vitória judicial conseguida, você consegue uma vitó 

ria judicial·e a execuç;o, com é que vai executar isso. H~ 800 

kms daqui, nós no Ministério Público somos 200 pessoas com o Bra 

sil t.odo , como d i s s e antes, nós não temos só temática indigena, hg_ 

je g~aças a Deus a sociedade brasileira está descobrindo o Minis 

t~rio P6blico, o que eu acho uma junç~o fundamental, não estou pu 

xando brasa para minha sardinha não, mas é uma junção fundamental 

e a está vindo ai, mas não ã só 200 pessoas, nao pod~ 
, . .. .,,,, - . . - 

mos ocupar soo espaço inaigena, e nao temos meios, nao ternos um 

helic6ptero nem para deslocar em ãrea, a nossa verba;· voc~s sabem 

muito bem, .s omo s at~ ho j e um órgão do Ministério da Ju~tiça, o· Mi_ 
nistério Público é Órgão do Ministério da Justiça, no dia 6 de o~ 

tubro ele passa a ser injunção, quer dizer, tem que repensar um 

todo/trabalho orçamentário, também para dispor, acho que o grande 

problema é esse, me mandaram um telex agora, í'íl.:.tarr1m um· índio lá 

Região I como é que vou fazer chegar lá como, ue ca rc na , r> edir ao 

Ministro Brossard que me ai um avi;o para chegar lã, 

Vamos botar o p~zinho no chão, realmente o sistema 

importante, mas para gente botar o p~ no chão, como e 

que vamos chegar -lá, a eficácia, qual é a eficácia judicial aí, E.] 

tende, vamos fazer força, mas por hora realísticamente~ difícil, 
·eu acho que é grande necessariamente nà conscientiza 

çao da~litlerança· indigenas, quer dizer, é nos índios mesmos, eles 

sao as fontes então do seu próp~io destino; 
/ . 

nos somos apoio, nos 

nao podemos al~m de apoio, agora, na medida em que eles 

se conscient.izem pel·a pr e s e r v aç âo da natureza, pela p1:e.servaçao 
dos seus costumes, ·é isso que nó s q ue r e mo s , muito bem, .a cornput a 
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çãQ diminui de qualquer maneira. e eles denuriciam a a age~ 
te v aí . Realmente democracia é uma ta.refa etern-a,·· I ss o é; gue _ .. é 
'bani to; não p é r a nunca, nós morremos e outros e s t a r ão lutan.do por 

- "'ela. 
Dr. Eduardo Cornelo~: Antes de responder a pergunt~ que foi dJii 

gida a m ím , eu queria só pegar um ganchinho nes.sa pergunta que 
foi r eã t a ao. Dr-, Cláudio, porque na verdade, eu 'acho que ·n-·ão ic.§_ 
:ba o pcde r · de · polícia para a proteção das ã"·r-~as indíge11a·s, v~J~ 
bem o a r t , · 23.1 diz: 11 são reconheci dos aos índios- 'em sua o-:rgan i za 

• 't '. ' • • : -:- 

' ç ão social, costumes, línguas, crenças e tra~içôes e direitos o~ 
ginados sobre as terras que t r'ad í.c í ona Imen t e ocupam, comp e t índo 

. --·à União -ríema r c á-Ta s , protegé-las e fazer. r e sp e I ta r os seus 'tensi;, 
·quer d.í z e r ,· à União continua ·competindo proteger os b eris ' d as 
áreas indígenas, então quer dizer, isso tudo· que o ·· br .· Cláudio 
'falou,·~ isso porque ainda compete à União essa:~efeia da · áre~ 
indígena, n~o compete mais a União a defesa da cultura;· dis 
dições indí~enas, a própria comunidade indígeha·tem que ·saber se 
o r çan í z ar para proteger, a comunidade indígena ·tem que c .. on t a r, e 
c-orita c om o novo texto constitucional e com a União p a r'a profe 
qe r ·s·eu t e r r ító r í o , E você inclus1ve ho j e na ·sua fala, esse·· e2 
t·ravasamento· das questões ambientais e as questões Lnd.í qena s, acfio 

.. . 
·que poderia "da r uma certa chave para a getne pensar um pouco · no 

. - 
· "p r oti'Lema , nã'o haveria possibilidade, por e xemp Lo ," de· rançar rnãó 

'a l e qí s 1 ação do capítulo do meio ambiente, a inte rv 1 r ne s sa- · ·de 
pfeda~ão das áreas indígenas, isso poderia· dar-um instrumento p~ 

···ra lide~ança pelega ressolve~se, .por exemplo entregai seús ·recur 
· 's o s ,: a" ge-nte pbderia ter uma -s a í ca por aí, que r d í z e r , ·a ·-ge·nte_ 
.. deve pensar na que=t ão indígena entre laçado com a quest ão - a-111b I-en 
·tal,·: er a · só isso que queria observar esse en t r e Laçamen . . 
·to .que eu me referi na questão indígena e da· que s t-ão do· meio·· -am 
biente, eu .acho que reside esse entre La ç ament o justamente .. · •·aí~ 
quer - d íz e r , é um ponto de ligação importantíssima, Jogo vou r e s 
p o r.1 d e r a · p e r·g u n t a que e l a me fez , que a segui n te · · · a e o~ 
posiçãa ·dó Con5elho de Segurança Nacional foÍ alterada,·b me~mo 
~contecendo há 2 anos com oConselho Monetário Nacional que ~- in 
·tegrado·.agora .com os Sindicalistas. O que fazer par~ n§o secorrw 
o .risco de o escolhido para o Conselho de Defesa, seja. um. Lndí.e 

- p e Leqo, ou de uma e n t ída de formada pelos próprios interesses · d'a 
atual· Secretatia Geral do Conselho de Segurança Nac í o na L?' Eu -acho 
~.seguinte, aL.estou com o Dr. Cláudio, fazet é organizar, -quer 
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dizer, começa por ai, agora eu acho também; 

que tem, que definir crité 
rios para essa cornpqsiçãoi quando eu me referi a possibilidade 

que cu vejo de acordo com o texto da constituição, de se inçluir 

':::fl t re o s c on.porio n t.e s d,2 s s e novo Conselho out. r a s pr~ ss o a s a Lérn da. 
quelas obrigatoriamente determinadas pela Constituição, eu quis 

dizer exatamente que€ nece~sãrio fazer urna pressão.para que la~ 

ce a lei que vai reguiamentar a·organização e funcionamento ~o 

Conselho de Defesa Nacional, nós consigamos fazer inciui·r um ·cri_ 
t~rio de composição que permita a participação das· comunidades 

indígenas ou das entidades indigenistas, p~rcebe, qu~rdizer, que 

critério na verdade vai determinar qüem é quE: vai compor . Veja 

por exemplo, além do Conselho de Defesa Nacional, ficou criado o 

Conselho da República. o Conselho da República é o órgão supe 

rior de consulta do Presidente da República que dele participa o 

.. 

Vice-Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presi 

dente do Senado Federal, os lideres da maioria e da minoria de~ 

tro àa Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e minoria do 

Senado Federal, o Ministro da Justiça e seis cidadãos brasilei 

ros natos com mais de 35 anos de idade, sendo o criado 

pelo Presidente da Repüblica, dois eleitos pelo Presidente do Se 

nado Federal dois eleitos p~lo Presidente da câmara dos .Deputa 

dos, todos com mandato de 3 anos é vetado a recondução, veja, is 

so aqui certamente não é a forma ideal, de que pelo menos eu v5:. 

jo, de composição por exemplo de representantes da sociedade cl 
,, . vil um Canse lho desse tipo, mas de qua Lque r forma é mui to melhor 

do que. deixar ao critério do Ministro·escolher outro Presidente, 

eu acho que podíamos mui~o bem lutar para que na legislação a 

ser elaborada, regulaméntar ,yue vai regulamentar o fun 
cionamento do Conselho de Defesa Nacion~l, que nós· lutemos para 

inclusão de alguma coisa, que seja um inciso melhorado disso que 

acabei de l~r. De forma que as entidades possam ter a garantia, 

que~ dizer, as ~omunidades indígenas possam ter a garantia de 

que a participação nesse Conselho não vai ser feita por um pele 

go, quer dizer, eu acho que, agora evidente em Ültima anãlise i~ 

so voe~ s6 vai conseguir realmente impedir definitivamente se a 

comunidade estiver üboolut&mente consciente, a comunidade se con 

cientizar, a organização f6r efetiva, agora, eu acho que desde 

jã ~ necess5rio criar esse tipo de norma legal, que regulamente. 

~6 deixa 8U dar~~ colocaç~o em cima desse problema, porque eu 
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nao estou dando a ênfase, como você está dando Eduardo,. a impor 

tância do Conselho de Segurança Naci?nal hoje diante de um pará 

.g;ra.f.o que a Dra. Eunice colocou e que me parece que ela. colocou 

- muito bem a questão essencial, ê que realmente o Poder Executivo 

dá nova C~nstiluição se despiu do grande controle do poder de P2 

lítica Lnd í.qeria , sem a menor: dúvida, sobre o legislativo,- veja, 
.até essa famosa ârea·do problema de Segurança_ Nacional lâ ~m ·c;m~ 

pelo parágrafo SQ é inquestionável o que é definição,-não é hoje 
absolitizar_ em têrmos de Poder Executivo Leí.s de Segurança Naci~ 

nal, o que diz o parágrafo 50 - 11 é v e t.a.d a a remoção dos 

grupos· indígenas de suas terras, salvo a de _referência do Congres 

so.Nac~onal, ou em interesse da soberania nacional"e_ aqui ·seria 

a problemafica.,- a paz de deliberação do Congresso Nacional, en 

t_~o queF dizer, quem tem hoje o juízo ·definitivo, sua m~ 
.gica de remoção de índio, em faixa de fronteira, não.é mais o.Po . - 
de~-Executivo, nem tapouco é a Segurança Nacional; quem tem. ef~ 

tivamente essa decisão é o Congresso Nacional, é de se - lamentar 

que na redação do parágrafo SQ, não tenha se seguido a redação 

do parãgrafo 4º anterior.e.quando fala do aproveitamento dos mi 
. . - 

ne_r.ais, inseriu aquela cláusula ouvidas as. comunidades ma í.s af~ 

tadas, o que_ vem ainda,. em meu auxílio d i zer- que não_· hã ma í.s . po~ 

si~ilidade de tutela,_que os índios delibe~am sobre· a.exploração 

~m. ãreas_de ~iquezas minerais ouvidas, não_é verdade, d. •grande 

passQ parece foi esse, quer dizer, tudo se deslocou p~ra.o: Legis 
lativ.o e a da soberania nacional já não_.está nia i s na. mão 

do_ Poder Executivo não, não queira pensar que soberania·naci0nal 

, hoj e está na mão do Legislativo· dó Congresso Nacional,_ está cl~ 

roo parágrafo 5º, não se pode chegar agora_por exemplo,·.dia 6 

. de outubro . e pegar uma area - ou 

e. dizer, bem, vamos deslocar daqui agora, vamos fa-zer uma 

.opera9ao desloc~mento com.a FUNAI, primeiro.a FUNAI .. pode 

c he q a.r ~ dizer, vamos deslocar, querendo, .bem ou vamos de_§_ 
locar, não pode mais, no dia 6 de outubro isso só va i _poder ser fei 

to após d~~iberação do Congressq _Nacional, não tem corno fazer r~ 
s~ deslocamento, isso é muito importante notar4. por ·isso é 
n~o estou 4ando relevo ao Conselho de Segu~ança Nacional·e 

,qué 

t.arn 

pouco com a composiç5o dele, acho que ,o Conselho n;o está defini -- - 
tivo não, definitivo hoje:: ~ OCongresso Nacional .dacompos í.o âo · do . . . 
Gongresso Nacional, principalmente a Comissão do Índio que vai 

ter que ser c~iada li, composiç5o partidária,. aí é que são ou 

tros LJUinhentos. 
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Márcio Santilli: Bom, eu queria levantar dois pontos que foram· 
tratados .aqui na Reunião, o 1º deles seria ~om relação ao· Cons~ 
lho de Tese Indíqen~ que foi levatnada pela Eunice e sobre o qual 

- eu queria trazer algumas informações sobre o proc~s~o de ~eg~ 

ciaç~o que se deu em torno daquele artigo, para que a gente po~ 
sa avalizar melhores vantagens e desvantagens que esse texto . . . 
traz. No instante em que foi negociado o capitulo rjcis índios nós 
estávamos entre duas propostas muito complicadas, uma que era a 
do rojeto de sistem3tização e outra do centrão que praticamente 
adotava o mesmo parámetro do conceitual, que era o de terras ae 
posse de permanente ocupadas pelos índios, essa era a d~ 
finição que estava nas dois projetos, ou seja, foi nesse quadro 
que se iniciou a negociação do processo final. Tanto que em rel~ 
ção ao conceito de terra o parãmetro de negociação nem foi esse, 
se não nem teri2 como negociar, acabou sendo uma proposta que t1~ 

via sido feita pelas próprias entidades, pelas próprias organiz~ 
çôes de apojo e que haviam sido traduzidas na faixa de 3 emendas 
diferente , é que no sleu conjunto davam um articulado completo 
do substitutivo do texto, tanto do centrão quanto do projeto de 
Constituição, nessa ~reposta é que aparecia a palavra tradici~ 
nalmente, que foi uma palavra chave do ponto de vista para se o~ 
ter essa .reversão. A nós parBceu que tinha uma vantagem fundamen 
tal, em relação a palavra permanentemente que estava colocada no 
no texto anterior, que ela era uma palavra que não admite pelo 
menos urna leitura de natureza cronológica, mais ela tem um sentl 
do antropológico1 ela tem, a ambig~idade dela é, se por um lado 

' . 
coloca· problemas, pür outro lado colocav~ vantagens integradas 
diante do qu~dro objetivti em que a questão estava colocada, e a 
palavra propriamente dita que você se referui lá n~ definição 
de terras, quer dizer, nós acabamos aceitando a inclusão daquela 
palavrá, porque ela se refere a um dos quatro componentes dif~ 
rentes que definem terras jndigenas corno um todo, essa inclusão 
também oi uma forma de passe: tradicionalmente de se conseguir 
um acerto final, inclusive, na horo que edigi essa definição de 
terra, StJrgiu outro p oblema em relação na questílo de meio ambi 
ente, as referências extensas soore ,~eio anbiente, e a 
desta questão é elementar, em relação a proposta nossa, que tr~ 
tava com 3 componentes básicos de definição de terras, entijo do 
jeito que escreveram lá eu não sei bem porque, 

passou, agora tJmarn boa parte das suas preocupaçôes em relação a 
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essa definição, nós a~hamos pelo rn.eno_s naqu;l7 momerrt.o fIUE:: esr~ 
va~n encobertas por outros parágrafos que se trata· -do dom í.n.í.o da 

# • • :- • • ' ' : ' ~ 

terra, 'como . a prescrebi lidade. dessas terra_s, po r f an t.o eu 
nao sei, vocês que sã.o advogados conhecem melhor esse negócio, 

nacrue_le mas 

momento·nos pareceu que boa parte estaria assegurada po~. _aquele 

outro. texto do outro parágrafo, Outra q"u~stã? .. em ~-ue. La .. I!le rei§:_ 
rir é· sobre: a relação dos índios e a União,·~~ª- verà.~-çl~, eu ~nt~.n 
do , . e ~ós· estávamos ent~ndendo assim, qu~ u~~--d~s ;ont.9°~ .. funãa 

. .• • r. • ,,. . . ' ~ 

me n t.a í.s definidores do caráter da questão· indígena na Constitui ... - - 
çi6 era 'justamente o fato· de que a União é o espaço privilegia 

' • • ~-- • ";· :···' •••• • •• 1 .- • ,:- • ~. ~- 

do em relação dos povos indígenas.com a ·socieqad~ nacional .... 
.. ~ .. 
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Isto ac abou durante o processo da Constituinte, · passando· .para vâ-. 

rr'Lo s tí tú.los e capítulos diferentes da Constituição, essas· a_tribui 

ç5es f mas v6ja bem em lQ lugar as terras pertencem a União, a que 

~stá no Título· 3, não vou me lembrar agora o •rítulo 3, são bens da - . 
Uni~o, e a Unlâo tem -a compct§ncia priva~ivn de legislar. sobre os 

direitos indígenas do ponto de vista do Poder Judiciário. Foram ex 
plicitados por compe t êricí,a _do Ministério Pfib Lí.co , e dos juízes fed~ 
r a.í s a quem· compete processar e julgar disputas sobre direi tos ihdí 

genás, o texto é mais ou menos isso. No càpítulo·da ~duéaçâo exist~ 

um aztigo explícito assegurando o direito que populaç5~s· indigerlas 

têm·a edu6açio bási6a, ~ue ã a éducação promovida.pelo Estado de ·re 

correr aos seus processos próprios de aprendizagem, suas línguas m~ 

ternas, etc~ No capitul~ da Cultura tem outro que ã deyer do Esta- 

do proteger as manifestações culturais, populares indígenas, 
sei o que, e no capitulo ·dos índios várias são réafirmadas· 

nao 

nesse 

sentido, mais a do artigo das disposiç6es transitórias, que diz que 

as terras tem que ser demarcadas no prazo de 5 anos, estão de uma 

forma bastante dispersa, no conjunto do texto constitucional· estão 

uma. séria de atribuições de competência e dentro d e s s a técnicá e· 

dessa coer~ncia de privilegiar a Uniio como uma insti~cia de rela 

çio da populaç;o indígena, nõs sõ perdemos em uma questão que foi 

a -pz opo s t.a de que a m.í.ne r a ç ào -sô pudesse ser feita efetivame.nte co 

mo um p r í, v i Le q i o da Un í.âo , a extração de minérios nas terras ·indíg!=_ · 

nas, e nessa questão é que nós perdemos o lobe dos mineradores que 

lograram o texto que possibilitava um ingresso nas empresas priva- 

das e tal. Na extração de minérios eu queria dar outros esclareci 
' . 

mentes, ·porque eu acho que eles s âo importantes para a gente enten- . . ~ . . .•.. ·'- 
d era dinâmica de como essãs coisas chegaram e que ganham aquir um- 

ganh6 aqui através de outro ali, quer dizer, a montar o cónjunto 

das coisas, no~ pareceu o suficiente, pelo menos para que tivesse~ 

mos os instrumentos necessários para uma luta eficaz no Poder Judi 

ci&rio e outras instãncias em que as disputas sobre esses direitos 

se manifestaram. 

~~-nice Paiva - Eu quer ia esclarecer e de Lxa r mui to c La r o., eu 

nao vim aqui para fazer. crítica do trabalho de ninguém, quer dizer, 

eu enquanto aJvogada, eu peguei o texto da lei e tentei entender 

porque agora o que aconteceu anteriormente nâo tem valor nenhum. O 

que restou~ o que estã na Consti 
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tuição, o que foi aprovado. Eu sei muito bem da-luta de voces em 

bora não tivesse vindo a Brasília,de longe, eu acompanhei, inclu 
' . - 

sive por informações das minhas arn í.q a s de são Paulo, e n f í.rà , eu 

sei que foi uma luta muito dura e acho q~e voc~s tiveram um tra 

" . 

balho incrível, o que eu passei a falar foi, muito bem, agora~ca 

.bou, está acionado~ acabou, resolvido, os acordos feitos, .o que 

restou, estes artigo~ com os quais os advogados, os juízes vão 

ter que mudar no caso das terras, dos direi tos das t e r r a s, a ge_g 

te ~inha os índios, tinha o direito da posse permanente.das ter 

·rasque habitavam, isso deu muita discussão nos Tribunais, porque 

se queria entender como posse em caráter perman~nte como está 

agora, e não como direito a posse permanente, isto e, que nao se 

interrompe pela ocupação, que não abre inscrição e nem remoçao, 

era esse o critério da'constituiç~o anterior que foi referida. 

nos Tribu~ais e tivera~ ponto pacifico. ~o~ vamos partir agora 

para uma nova discuss~o nos Tribunais, porque agora o conceito.é. 

outro, não é mais posse permanente, direito a posse _permanente, 

mas sim, o direito de posse quando as terras forem tradicional. 

mente ocupadas. em caráter permanente, que muda .voce. há de concordar 
que muda, inclusive, eu acho que a uma sirie de coisas que eu 

não vi na Constituição, que não tive tempo, muito difícil voce 

minimizar em profundidade· isso tudo para quem não acompanhou de 

perto todos os artigos, todos os direitos novos, ou.as coisas no 

vas que aconteceram, que foram renovadas e eu me rest.J:;i.ngi naqu~ 

les Últimos artigos, porque são os que mais diretamente atingi 

dos, que não influenciam nos dir~itos a terra, cultura, etc. Eu 

pediria um instante ao · para responder uma coisa 

que tinha sido colocada aqui e em seguida eu pas~o a palavra. B6 

rapidamente, at~ poderia ser depoisr mas sõ para não peder o fio 

que é sobre isso que a Inés estuva dizendo, eu acho que o Márcio 

colocou bem o. problema dessa discussão sobre o caráter. permanen 

te dessa ocupação, eu acho que essa com~inação do tradicionalmen 

te com a irnprescrebilidade dos direitos da me parece 

que resolve a q-e.estão, é o que a Marília me perguntava:_ - vamos 

supor que o índio tenha sido, u comunidade ir.dÍgena tenha sido 

expulsa <la terra durante detemrinddo tempo, segundo o texto que 

fic9u na Constituiç~o, 8U entendo que isto· continua sendo cerra 

indígena, porque se a c oinu n i.de.d e ocupava a terra, era uma ten:: a 

tradicionalmente ocupada pela comunidaüe ind{gena, se ele foi ex 
pulso dali, isso resulta no d i r e i t o a essa comunidade de, por 
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exemplo.uma ação de integração de posse ou coisa_parecida, uma 

açio possessoria e esse direito segundo o t~xto- Constitucional 

no parágrafo 49 do art. 231 é imprescritível, pois então qual 
- quer tempo 6 possível tentar retomar a posse deEsa terra que con 

tinua sendo terra indigena segundo essa . eu achô que e 

essa colocação. Ed~qr~o voe~ tem que ver que os direitos civis a 

perseguição quando se refere a posse e ela é s ernp r'e · ligada a per 

seguição aquisitiva, a uso fruto, significa, ninguem pode reque 

rer o usofruto sobre terra que já foi indígena, é perdida, é ~or 
a I ,. ela não p.r e sc r-ev e ; s e .a Lquém e n t.r a numa terra .i nd í.q e na fica 

~á h~je, parece-me que o prazo passou para 5 anos, em algumas si 

tuações 1 imagine al_gué_m ocupando urna terra indígena pedindo 
eu acho que o direito civil, quando se- fala em imprescreti 

• 

• 

vel, significa insucetivel de uso em geral é assim que 
a _gente te~ pode ser que possa ser tomado em outra aceE 

.ção (O~S. rEVE UM PEDAÇO MAL GRAVADO, SEM O FONE COMAPESSOA) eu 

tenno µm,a perplexidade em relação a essa entr~ ou 

tra a verdade, verdadeiramente .que além nos 

estamos ~bservando agora nesse momento uma série de ações jurídi 

cas nos ~r~bunais Federais, expulsando o índio da terra com poli 

eia, mas com polícia, não com poder de polícia, mas policia. mili 

tar se fez. um grande churrasco e todos · participaram pa 

fo ra comemorar. o evento. Grande número de reserva do Amazônia 

ram liquidadas, pura e simplemente a través de Lrrt.e r pz e t.a çôe a va 
' - 

gas e vastas do chamado interesse ~acional das construções em r~ 
lação as colônicas tnd i qenas r em extinção de as terras são 

Lnv ad.í.de s , se legisla sobre elas, se determina ações públicas· s.9. 
b~e elas, em carãter absblutamente ilegal, que todo crit~rio de 

demarcaçã~ de terras~ fundamentalmente ilegal, jã-era ilegal na 

Velha R_epública dos Generais, durante o período de ditadura, o 

grup~o é ~bsoluto e manifestamente ilegal, não h5 nenhuma decf 
são· judicial, porém, não há sequer por em dúvida a competência 

~o grupo do Conselho de Segurança Nacional ou seja de quem ·for, 

de determinar e legislar sobre terras indígenas ou sobre proce~ 

sos de demarcação dessas terras. A Calhanorte ~ outro absurdo, 

sao acionadas pelo consenso e pela total incapacidade de regular 

juridicamente ações, determinantes sobre futuro dessas popula 

ções, eu pergunto agora o seguinte:se essas coisas ~ão verdades 

e sr:; as ações eficazes em relaçôes aos índios, eficácia a práti 
e a são todas contra os índios e atendem mnito ma i s os chamados 
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de interesse da Segurança Nacional do que os índios, quai9 sao 

as esperanças que r':;'? t.am pàra os índios em termo de uma nova · l'!::_ 

gislação, de. uma nova Constituição. ~-u terno que essas·esperanças 

_ sejam muito mais no nível formal do que no nível eficaz. Por o~ 

tro lado se examinou aqui e se defendeu at~ a.tese de que a ~b2 

lição de· tutela, do poder de polícia da FUNAI ou do órgão indige 

nista 011 qualquer co í s'a , são ganhos, são avanços, eu tenho mui ta 

dúvida sobre isso, não vai nisso nenhuma defesa da F~NAI 

que e um órgão absolutamente ,J~s-comprome.tido com causas indígenas 

desde que foi fundada até hoje, mas é indispensável que haja o 

poder do Estado Brasileiro, da Nação Brasileira,. do Governo Fed~ 

ral, através de um órgão específico que 'cu í.de desses Lnd í.os e 

que exerça esses poderes. quando foi criado o Instituto da Tut~ 

la era um direito "adicional, através do qual o Estado Brasileiro_ 

oferecia 'as populações:indígenas, garantias essenciais com re~ 

peito a posse das terras, a tranquilidade, a contihuidade da sua 
vida diária. Abdicaçãq do poder de tutela, abolição ~o poder de 

policia pelo órgão indigenista qualquer que seja ele, deixa os 

índios mais urtc0s do que nunca, esperar que a-sociedade civil 

ou o Minist~rio Pfiblico ou seja quem for, vi· cuidar dos índios 

mais eficazmente do que indige~istas que dedicaram toda sua vida 

nisso, um pouco de ilusão bem intencionada mas. muito pouco eficaz 

na prática. O que nõs estamos vendo i um esforçp acelerado de li 

quidação, de interesses fundamentais dos- índios nesse morneuto em 

todas as partes do território nacional. Contra isso, não vale nem 

sequer as timidas denúncias, que·estão denunciando por aí, isso 

vai prosseguir agora depois de aprovada a Constituinte. Algumas 

indicações d i ssu, o fato de que se dec1arasse nessa Constitição·· co 

mo se declarou na Constituição de 67, que as terras dos índios 

pertençam a União e são espó l i o fenomenal do domínio indígena a 

qualquer direito sobre as terras, isso é saudado como uma grande 

inovaçâo, uma saudadora inovação do Estado por exemplo ~sse é 
esoólio ,· e isso foi consagrado nessa nova Constituição como uma 

tendência permanente, isso abre as portas de qualquer tipo de 

intervenção sobre a área, e ademais é um exercício bem intenci~ 

nado de pessoas que nâo v;o se concretizar, Eu acho que os in 

dio~ terão ne~ses próxlmos anos um longo e· amargo caminho pela 

frente, a finica coisa que pode salvã-lo é a ~ua pr6pria teimosia 

de sobreviv8r a qualquer custo, é a única coisa que salva os ín 

dios, para desespero do pessoal que anuncia o exterminio pro 
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ximo dos índios, mas eles vão comer o pão que o diabo amassou. 

Eu realmente não compartilho com a visão apocalíptica. que nos to 

rlos acabamos de ouvir, eu lhe ouvi no maior sil~ncio, me ouça 

um 2ouquinho em silªncio, 6 um principio bãsico da democracia a 

gente poder ouvir um ao outro, senão não há democracia,fica umpou 

co dificil, agora,. como uma visão apocaliptica e não 

posso realmente compartilhar dis~o, porque eu não po~so acredi 

tar num poder de polícia que impede antropológos de exercer $eu 

ideal profissional, não posso acreditar num poder de polícia que 

impede entidades religiosas por exem~lo a igreja católica, de de 
• 

s e nvo.I ver um trabalho na missão por todo sabido funda 

mental, exercer esse + í.po de trabalho, não poss· entender um p2_ 
der de polícia, que impede o Cit~E de de~empenhar o seu trabalho, 

não posse entender um poder de policia que impede os médicos da 

C.C.P.Y. de desenvolver o seu trabalho, isto não é poder de poli 

eia, isso é _, 'que r dizer, eu acho que n âo poss o real 

mente compartilhar desse tipo de poder de policia, também nao 

posso compartilhar, e realmente enfatizo de novo aqui, a realid~ 

de numa tutela, porque tutela em direito pressupõe pessoas ao 

completo desamparo, eu acho que esses índios que estão lá atrás 

e alguns Índios que estão aqui não tem desamparo algum , eles 

corno seres humanos que são devem dese nvo Lve r o direito primor 

dial de qualquer ser humano que é11ser 11e não ficar atrelado a or 

ganismos oficia is do Estado Brasileiro como uma voc a ç ao monume_~ 

tal para definir nossa vida e seguir essa trilha. Então eu acho 

que a 9rande tarefa n~ssa·ê,acredito nisso, vão morrer lutando 

por isso, porque democrari.a para mim é isso, é um constante tr~ 

balho de criação de enti.dades n;o governamentais do povo realme~ 

te, pode me chamar de poeta, pode dizer que sou um· lunático, b~ 

leza, ótimo, vou aceitar isso até o fim dos tempos,_ mas E:U acho 

que. a tarefa democrática, esse País pagou um preço muito alto, 
t • • 

pode pagar de novo se a gente nâo criar realmente instâncias de 

~efesa, essas i~stâncias de defesa não vem de cima para baixo, 

vem de nós mesmos, da base que se precisa articular, da base que 

precisa acreditar num ideal, da base que precisa fazer sua hist§ 

rin e nâo ~o oficiaJ.lsmo estatal de cima para baixo, chega dessa 

cantilena, ji sofri com essa cantilena anos a fio, n6s precis~ 

mos realmente, ter a coragem,~ ai que eu apelo para entidades 

gov1;;.::-na mc n t ai.s de desenvolver todos trabalhos, e d.ificilimo 

i,.;:~o, tulV!:::'. a gente não c o n o i.q a , mas não :nos .t í.r e o direito de: 
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tentar, não nos tire o direito do Ministério e realmente vou ag~ 
. . . 

ra aqui, disse antes., não 'fazer def_esa própria da 'm í.nha institui 

ção, foi uma instuição que está quer~ndo se resgatar diante da 

sociedade bràsileira, mas não posso compartilhar com visão apoca 

líptica que vem derrubando tudo, quer dizer,. dando uma vassqra 

da violenta em tudo, e tirando a força daquilo que se está · bu2. 

cando fazer, o Ministério Público Federal hoje é uma outra reali 
dade queiram as do ap~calipse ou nao, mas e realmente 

uma cutr'a verdade, porque eu acabei de dar um fato aqui, que .'.lÓS 

efetivamente embargamos toda uma contratação extremamente negati 

va ·para a comunidade zoró· e outras comunidades no Estado d; Mato 

Grosso do Norte e em Rondônia, e isso foi feito-quando, antes ti 

nha isso, não, porque o Ministério foi lá e fez, e se brecou, a 

gente tem 1esenvolvido um trabalho muito lento, realmente con. 

cardo, muito curto, reàlmente concordo, mas há um início de tr~ 

balho, então nós vamos· cruzar agora os braços, não, não, deixa 

que o Estado vai fazer isso aí, acaba com o Ministério Público 
. . . 

ele não vai resolver o problema, vai sim, a gente tem mudado até 

determinados conceitos jurídicos, aqui uma regra que o MTC ia 
' 
analisar que é o parágrafo SQ, realmente eu ·concordo inteirame~ 

te com o Dr. Ulisses, o grande problema nosso está aqui no pari 

grafo 6º, eu acho, quando·faz essa ressalva extremamente 

sá, tal princípio de anular, extinguir o efeit·o jurídico 

tem como objeto a ocupação, domínio e a posse das ter~as 

nas e·depois vem com um esforço realmente aqui terrível, 

. ~ 
que Jª 
indÍge 

dizen 

do, ressalvado, relevante, interesse público da União, segundo o 

que dispuser a lei complementar, olha. a União, ai é que vem a 
Únião para nos prejudicar realmente, aí o Dr. Uli.sses t.em intej 

ra razão, ai é que pode haver os grandes grupos de madereiras, 

os grand~s gruposdefazendeiros, talvez aitenhasido a brecha 

eles conseguiram, conseguiram aí, essa lei complementar é 
tem que se pensar com muito cuidado, mas depois não, a parte 

nal não, ele luta ~onosco nos Tribunais, não gerando 

que 

que 

fi 

nuii- 
dade, extinção de direito, indenizações as ações contra 

salvo na forma da lei quanto as benfeitorias, lei civil, 

União, 

tudo 

bem, benfeitorias úteis e boa fé, mas porque, qual foi todo no~ 

so ~rabalho üqui em Goiás que o Gilmar fez; você conhece muito 

bem, a-Manuela também, a Nadir, fizeram um questionamento, nos 

vamos fazer no Supremo Tribunal Federal em cima àe fazendeiro::; 

contratados, forjando laudos para dizer que as terras não eram 
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indígenas, estamos lutando violentamente contra isso, o Procura 

do~ Geral da RepGblica e o-colega ·Gilmar que hoje 

está na Alemanha, ~stão sendq processados. criminalmente no Supr~· 

ino Tribunal Federal por esses grupos econ6micos, porque ousamos 

d0sreont3r, ~oda uma estrutura de reposição de terra~ na ãrea do 

Mato Grosso, não posso, realmente não posso, não sou apocalipti 

co, eu acredito que a gente ·realmente, claro, cla:ço todos nós v~ 

mos . sofrer, quem é que não sofre ... Nós estamos criando uma nova so • 
ciedade, a nossa estã nascedora, está nascendo, ·seus primeiros 

gemidos está agora, o ser humano quando nasce,. a primeira coisa 

que ele faz é chorar,-nós vamos chorar, nos vamos sofrer sim, 

~as isso n~o é motivo para a gente desistir. Que~ isso. Ê mo 

ti~o para corrt í.nua r na Lu t a , é motivo para a gente se organizar, 

su peço a vo~es que estã6 m~ ouvindo que se organizem. precisa 

se organizar sim,.como se org~niza um sindicato, debater suas 

q~est6es, não vamos ser terro~istas, cruzar braços, 

frer muito, claro que vamos pofrer meu Deus, mais é um 

vamos so 

sofrimen 

~o que se cresce, não tem que ter esse tipo de ideal terrorista~ 

não compartilho com isso, a sociedade brasileira. tem forças r~ 

.trógradi\S ,for ç_a~ .do obscurantismo, mas nós temos condições de· um 
ideal -~e· acreditar e continuar Lut.ando s o não, vão para casa. ,p_~ 

.. ~·a que o meri í.no está aqui. Fez um depoimento belíssimo lá no M_:'h 
nistério da Justiça, vai para casa., faz sua medicina para INPS e 

não lã no mato, depois disso voe~ vai para casa, eu t~mbim vou, 

fecho o .Ministério Público, mas não Dr., a de spe ito de s~a trad_:'h 

ção que eu não temo e respeito, mas não·posso concordar com as 

palavras que ouvi, que muito me ferirãm e descuple a emoção, mas 

eu tenho que fazer esse tipo de reação, desculpe pelo emoci~li~ 

mo que fui tomado, mas espera a!, isso eu não posso aceitar não. 

Eu quero dizer que meu intui Lo de_ ferir o ânimo e nem a e ficá 
eia do t.r abeLho me parece que o Minist~rio Pfiblico 

n~o_gosta do Estado brasileiro, não da sociedade brasileira, gra 

ças a Deus o grande equivoco ·foi esser ·fazer o Ministã 

rio Público um órgão do Poder Executivo, não e não, hoje nos va 

ffi()S ser 
ci â r ío 

social brasileira. Xe parece que o Poder Judi 

& um 6rijao extremamente e übsoluta 

rr.en": .. e resistente, a d i.i. c.i t.o s e s s e nc í.a.is , há um parecer famoso no 

Supremo T:çibunal Federal (OBS. NÃO DÁVA PARA OUVIR E EN'l'ENDER NA 

DA, A PESSOA -~STAVA SEM FONE) sao sempre a minha preo 

cuoaçao era ness~ ~cntido, n~o tem nada de pessoal, de · institu 
.L , ••• , 
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cional o que eu acho é que o Estado Brasileiro é extraor~inári~ 

mente conservador, tem um~ insensibilidade em relação aos direi 

tos essenci~is do povo brasileiro,. e_está expresso nessa ·consti 

tuição quàndó ela reprime qualqeur possibilidade de se fazer r~ 

forma agrária, se cria um, dispositivo que vai anexo, são extre 
mamente .reac icr.e r i o e que mais os disposi"tivos do esta 

tuto militar, e não é de se esperar grande coisa de um ânimo e~ 

mo esse, a minha preocupação, está nisso,· eu cocordo com o Senhor 

que nesse caso os indios, o que restam a eles é a capacidade de 

residência própria, uma essencial em quaisquer insti 

~uições nacionais, seria nas áreas públicas, pr~vadas, oficiais 

ou não. Amor - intenção frequentemente é 'um aliado.poderoso dos 

interesses institucionais, dos interesses das classes indígenas. 

~u só ,queria fazer um ·comentário a essa sua colocação, o senhor 

diz que o Poder Judicí~rio tradicionalmente, julga, decide co~ 

tra os interesses indígenas, e eu imediatamente perrs e í, em acre.§_ 

_pentar alguma coisa que o Senhor,na sequincia,disse. Na verdade 

o Poder ,Judiciário julga, decide, tradicionalmente contra os i~ 
teresses de toda população brasileira, de rnaneria geral, o pro 

blema na verdade reside nessa concepção ideológica com que ele 

seja desde o início e é até hoje o Poder que sustenta toda essa 

estrutura jurídica em favor da classe dominante, ~gora, o que eu 

acho ê que- isso ~ão portanto s6 em relação aos indios,e nem por 

isso deixamos de fazer uso das medidas juridicais que.temos a 

disposição, nem por isso deixamos de lutar pela modificação de 

text~~ legais, pela inclusão na Constituição de direitos, para 

que possamos depois, tentar ver garantido. Por isso o Poder Judi 

ciário vai ter que um dia mudar e que infelizmente essa nova Cons 

tituição não ~lterou nada, lamentavelmente, quer tlizer, o Poder 

Jidiciário que é o repositório do que é mais de conservador e 
- t..• •. ,-..?"'-·' ·-- ,•t,..:;•·• •• 

mais racionado na sociedade se manteve como está, agora, o que 

eu acho é. que isso ;ião pode ser o argumento para que nós deixemos 
de procurar no novo texto constitucional e na elaboração de ·uma 

nova legislação que vem em decorrência de novo texto constitucio 

nal a garantia de direitos a comunidade indigena, as populações 

indígenas e buscar no Judiciário o reocnhecimento desse direito, 

mas não buscar no Judiciario de uma forma que seja absolutamente 

formal, nãc. NÓs vamos ter que buscar no Judiciário e fazer o Ju 

d í.c í.âr-í,o adequado também a essa nova sociedade que queremos cons 

truir, é necessário que se a constituição não mudou o Poder Judi 
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.ciário, a população, o povo brasileirc mude o Poder Judiciário, 

N-a prática e isso~ po~siv~l faze~, porque nós~ eu recenieme~te, 

por exemplo, estive· em Gurupi, faz duas sêmanas, não faz mais 

que isso, fui lá falar sobre Reforma Agrária, a questão da Refor 

ma Agrária na nova Constituição, que é o que o senhor disse, uma . . 
catástrofe a questão da Reforma Agrária, agora estava l,á um cole 

ga n9sso, que é advogado em Goiânia e que trabalha pra CPT, 

na· R~gião ·ae Goiás todo, que é o Osvaldo, então é o que o - . 
' . 
do diz, em tal lugar assim,·assim assado, o que acontecia, 

pulaç;o se organizou, fez uma pressão muito forte e o juiz 

que decidir no sentido que eles queriam, quer dizeL _Vnja 

n~ estamos num dia de impasse, que ou a população se ôrganiz~ ~ 

faz valer seus direitos, procurando usar aquilo.que a lei deixou 
' ' 

·de brecha, aquilo que existe na lei de garantia para satisfação 

desses direitos, mas não apen~s se valendo detes textqs ;egais, 

usando os textos legais como ,àrgumento que permita a entrada no 

Judiciário, mas fazendo valeT, acima de tudo a sua força de pre~ 

são democ~átic~; ou s~ja, é a vontade do povo que tem que valer. 

Agora, o que eu acho, e aí eu concordo com com o Dr. Cláudi~ nós 
• ' + • ~ 

podemos achar porque o Poder Judiciário, por exemplo, tem essa 

visão; é o ·repositório do conservadorismo , então não .ad Larrt.e bu~ 
car no Pod-er Judiciário nenhum típo de saída, eu acho que isso 

seria equivocado, e acho também que é fundamental distinguir o 

Poder Judiciário do Ministério Público isso é fu~dameDtal, abSQ 

lutamente fundamental, porque o Poder Judiciário é esse r.epositó 

rio de conservadorismo. ~e o Ministério.Público lamentavelmente 

ficou atrelado por todo esses anos ao Poder Executivo, seja no 

nível Federal, no nível de todos os Estados, também é verdade 

que hoje nos Estados já vem acontecendo há· algum tempo e no Ministérib 

., 
ai 

Osval • 
a po 

teve 

hoje 

. 
Público Federal também, está havendouma reciclagem importa~tí~~i 
ma no Ministério Público, e agora com o novo texto constitucio 

nal isso tende a se acelerar, essa reciclagem eu acredito. tem 

que se acelerar e o Ministério Público deve se transformar efeti 

vamente nessa instituição que é da sociedade,·não é do Poder Ju 
diciãrio, n;o ~ do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo, 

quer d i.z e r , acho que devemos fazer essa distinção e ver no Mini~ 

tério Público o que ele deve s e r , um aliado nosso; porque ele tem 

que ser o defensor da sociedade de maneira geral. Eu queria so 

colocar também, desculpe acho que estou falando muito, 

mas nos vamos ter urna questão aparentemente singela na segunda- 
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feira, que não foi uma vitória no Judiciário,- que é- j ua t amerrt e a 
c·ompetên;-~~- da Ju~-ti9a Fedéral para processar e ju-lgar no ce ao 
específico, um fazendeiro que eliminou a vida de um> liderança 

pór quetões de terra, isso foi uma vitória nossa, 

~ue foi o grande esforço, e escã sendo o graQde esforço atê h~ 

je, que ~evou a questão até o Supremo Tribunal Federal, os adv2 
gados contratados a p~so de ouro destes fazendeiros, era lev:ar 

ao julgamento para justiça comum, todos aqui nem precisa expli 

car, sabem por que" razões, mui to bem, lutamos até o fim no Supre 

mo Tribunal Federal, manteve a tese de que a competência é da Ju_§_ 

tiça Federal, eu estive terça-feira em Belo Horizonte, estudando 

com o companheiro que também é ligado_a essa área indi 

gena, e aqui pegando o que falout quem de vocês àqui 

visitou o Ministério Público na Velha Repúb_lica, três naturalmen 

te só, bom, é, qual errc í.dade indígena fo·; ao Ministérío Público . . 
Federal falar, qual o índio que errt rou la', não sei; talvez uma 

visita do Juruna, mais uns dois ou três lá, para pz.o t.oco.La.r c.vLs s o 
muda, a diferença, então segunda-f~ira -eu acho, que nós, varnqs 

ter urna vitória, acho, não sei, concordo realmente que o Poder 

__ i.T,udiciár;:i.Q é justamente conservador, bem, corno disse o 

nós é que temos que forçar e lutar,· e dispor dos ·mecanismo judi 

ciais para quebrar isso, eu acho que segunda-:feira_ teremos uma 

grande vitória com a coordenação até bem clara , an 

dei conversando terça-feira lá em Belo Horizonte, vamqs ver, e 

que significará um passo muito importante, na meãida em que esse 

fazendeiro, realmente é fazendeiro, esse é o c-abeça mesmo, que 

também concordo., sou bra:sile-i'ro é muito 'f ei.o em cima. do 

e o tubarãoestá foragido, mas esse é o tubarão, um dos raros t~ 

barões que se conseguiu pegar, daí esse movimento todo que ele 

está fazendo, condenação desse homem pa.ra lá de 12 
anos, vai ser excelente, .não sei, vai ser um jul,gamento exemplar 

e que tods nós estamos esperando com extrema ansiedade, mas ou 

trora veja,· talvez esse jul·gamento nem viesse a público, ou teE._ 
minasse lá no municipio mineiro, nomomento que já veio para .Capi 

tal, já veio a Justiça Federal, a questão pegou outro forum e há 

uma grande esperançJ, claro, há muito p0r que fazer, mais 011 in 

sisto, nõs todos ternos que fazer, assim~ que se faz democracia, 

não tem outro jeito não, não conheço outro jeito. Eu. quero co~ 

pletar uma observação de uma vez· por todas para que nos faz.1.=_ 

mos alguns aspectos, que par~cern essenciais na questio do proble 
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ma indígena, µm desses aspectos é? segunte, há ~m engano 

em supor que a sociedade nacional como um'todo, é generosa e fa 

vor~vel do Índio, isso é um engano, os índios. são uma 

parcela relativament~- muito pequena_da população nacional 

e o consenso geralrn~nte é contra is~o, principalmente_ nas 

áreas que os índios existem em maioria significativa ou em nume 

·ros significativos, nao e por 

FUNAI'vendia acafrão no 

que o ex-presidente da 
• 

LADO "B" 

Fora· isso é resolver problemas· essenciais de uma quase maioria 

sem demagogia da·maneira que a gente saiba com que 

da FUNAI, e com eles tem Issq é óbvio, há 

uma atitude ge~al·que recusa, de ao índio 6omp~rti 

lhado .não· só·.pela população regional, mas pelos órgãos oficiais 

que envolvem essas áreas, os órgãos de seguranç~ por 

exemplo, o·da esquerda, o FMI, Conselho de Segurança Nacional, 

etc., todas as grandes companhias etatais ou privadas que parti 

cipam,· e essa massa enorme de· interesse dominante, o Estado bra 

sileiro·em produção·criou um órgão especificamente de~tinaqo a 

defender a lei, coisa· que ele fez com uma certa exiguidade de 

nossas- idéias e de nossas baseado nesta legislação que 

o senhor reputa, arcaica, opressiva, discriminát6ria, 

nunca nesse país se defendeu tanto o índio e a política inàigena 

.·ainda é tão arcaica quanto a 1910 e 1930 sobre inspiração do 
depois disso, da revolução de.30, depois que foi 

assassinado, vem trazer a longa desgraceira dos índios, 

que terminou nesse desastre a disputa do irresestivel 

mente incapaz de mudança, incapaz de se redimir num 
·ato salvador qualquer que durou esses anos todos agora, nada di~ 

so elimina a necessidade de um órgão específico, de uma legisla 

ção especifica, que proteja direitos essenciais, direitos especi 

ficos dessas populações o que parece que na análise de competên 

eia do senhor,· indica ·que a nova Constituição tornou impossível 

a ex~stência, ou·indispensãvel ~ existência desse õrgâo, transi~ . ' 

rir a tutela, quer -d i.z e r , o equivalente do índio, o cuidado com ~ . .'. 
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os índios, do Estado por exemplo para a boa inteção.da sociedade na- 

cional, é liq~idar os índios é isso o que me parece, is- 

_soe o que ê o·cerne da questão, em diálogo equívoco entre a boa in 

:tenção e o poder do Estado, e o poder do Estado de defendQr essas si 

tuações que não podem ser defendidas de outra maneira. 

só um instántinho agora. Eu vou corno ,coordena- 

dor aplicar o regimento, porque senão vamos realmente ter um ,proble 

ma aqui, o Megaron me pediu a palavra, Leila pediu a palavra, Má-reio 

pediu a palavra, então eu dou a palavra rapidamente para alguns co 

mentários e em seguida passo a palavra para o Megaron e acho que en 

cerramos. 

Dr.Cláudio: Um minuto só, eu falei que sou contra o sistema tutelar, 

que é um sistema viceralmente equivocado, falei claramente e está 

gravad_o, é só voltar a fita que o Estado precisa de uma concepção àe 

apoio, mas jamais tutelàr. Até porque o Ministério Público.fica com 

es~a função institucional definida na constituiçio, de.defender os 

interesses e os direitos das comunidades indígenas. 

Eu peço a gentileza de agora a gente· ouvir o Megaron; 

MEGARON: Eu e meus parentes estamos aqui, o pessoal que está aí a- 

trás são meus parentes e alguns. que estão aí para ··as- 

sistir essa conversa sobre~ indio, porque tem índio que· nem sabe 

o que está acontecendo aqui, tem ínãio que nem sabe o que está acon 

tecendo na Constituinte, no Congresso, na Cãmara, tem iµdio que .nao 

sabe tudo isso o que voc~s est;o conversando aqui, o que está sendo 

planejado na terra dele, em cima dele, acabar com ele, tem tribo que . . ' 
não sabe, também isso é bom, que estamos aqui assistindo vocês, di~ 

cutindo, vendo, o que vai acontecer com a terra de índio, o que vai 

acontecer com a reserva de indio, o que vai acontecer com o índio 

mesmo, isso é bom para mim, de manhã estava com a minha filha aqui, 

eu estava pensanào enquanto a minha filha não sabe o que está e.cori-: 
tecendo aqui nem sabe o que está acontecendo, o que esse pessoal es 

tá planejando para ela amanhã, para amanhã, amanhã ela vai sofrer 

mais do que n6s, qu~ estão hoje, olhando, assistindo tudo isso que 

voc~s estão planejando, banco está planejando para eles, quando Índio. 
faz uma coisa, branco n~o ·pensa que~ o Índio, quando um Índio mata uffi branco, 

branco não pensa que é u111a tribo eles falam índio, Índio em geral, índio em ge 

ral não presta. então assim o Índio pensa, 1ndio pensá que o branco fez urna coisa 
mal para ele, cortou a terra dele com estrada,~ branco,~ tudo branco que est~ 
pensando isso, ent;o ele não pensa que tem 
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alguns brancos que é bom, que é bom, que quer. ajudar~ que tenta· . . . 
·ajudar, que tenta falàr· para outros que o índio tem direito de 

viver, tem direito de viver na terra onde ele morou· sempre, sem . - 
viveu, então eu acho que tudo i~so que está acontecendo ho - pre - - 

je, 

com 

com . - nao 

que vai acontecer ainda, os índios.devem chegar a misturar 

brancos, quer dizer, índio casar com branco, branco casar . . .. . 
índio como aconteceu com outras tribos qu~ já acabaram, eles 

acabarám não, eles misturaram com branco, esses outros 

di~s-que· fi~eram mais c~ntato com branco, na beira do mar, 

~ 
1n • 

aqui 

no Centro-Oeste, Amazonas e todo lugar. Então eu estava ouvindo 

e~sa conv~rsa, essa discussã0.de vocês'ern cima de assunto de 

dio, de t~rra de índio, de tudo, h~je em dia nós índios_ não 

mos onde ir, o que sobrou para nós, nós ·vamos ter que lutar, 

.vamos·lutar, pelo menos nós·caiapó vamos lutar para viver 

terras que sobrou para nós, que sobrou, nós vamos lutar até 

t.Lmo í~~ici, vócês devem estar acompanhando , quando não é nos 
do parque é o nosso pessoal do Pará que está aqui,. está ~qui mar 

cando presença, aqui no Congresso, quando não é out~o índio, e 

tudo riós, outras tribos estão aqui também, eu sei, que vocês sa 

bem mu.í.tio 'ma í.s do que eu, esse costume de vocês, esse costume 

que voces tem de dizer que nós somos capazes de fazer as coisas, 

tá 6erto, Você 'é ·aav6ga~o, chega na minha aldeia, sou a maioria, 

voce nao sàbe nada na minha aldeia, eu vou ter que tratar você, 

eti ·t~nho que pesc;r para você comer, tenho que fazer ~oça para 

vo'cê.- :t: assim que voc~s encontram nós, eu veio para cá quando o 

índio não sabe·, Índio da aldeia que não sabe falar língua não co . - 
nhece ~ cidade vem para cá, ã claro que a FUNAI, o brando tem 

que tratar ele, se eie vai na sua casa ele não sabe, não sabe o 

que tem aqui na cidade,' então você dá comida para ele, se ele e~ 

t:á d?ente dá remédio para ele, ·se você vai lá, como estou falan 

ao·, uma cobra morde você eu vou tratar voce, eu vou procurar 

raiz, eu vou procurar ·remédio que eu sei que vai tratar você, en 

ín 

te 

nos 

nas 

o Úl 

na 

tão· só porque vocês brancos são maioria, voeis estão falando de. 

n6s, índio não ~abe, índio não sabe, índio não conhece, é claro 

que nos não· conhece a vida é de vocês. Nós conhecemos nossa vi 

da, nós conhecemos a mata, onde nós mora. Antes de vocês cheg~ 

rem aqui nunca tinha doença, nunca índio morria de doença, nunca 

índio morr.ia de picada de cobra, sabia curar, índio sabia curar 

mordida de cobra_,. en~ão corno~ que fala, como vem falando essas 

coisas de índio~ índio é incapaz, como que, eu não entendo, tem 
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que parar de falar essas coi~as de índio é incapaz, índio tem ca . - 
paz._de chegar aqui e, estudar e ser p í.Lo't.o e ser advogado, se eu 

fosse estudado aqui, eu discutia coisa ·igual para igual com vo 

ce, eu aprendi a falar a sua língua, estou aqui falando com 

ce, outros Índios tamb6m aprendeu falar,ent~o so porque índio 

o 

não sabe falar, não sabe ter direi to, com o pouco que eu estudei; 

,· .eu sei. falar, eu sei lê, eu vou 

até falar seu nome, aqui, se é advogado _né. Bom aqui está escri 
~ 

to Carlos ll!Iãres , Júlio Ga i ger , Eduardo Carne 1 os , Marco Ant§ 

nio, Eunice Paiv~, deve ser aquela more~a, Cláudio Fontelle~ deve 

ser ~ocª, pois~ estã aqui, agor~ se eu fosse estudar mais, eu 

aprenderia igual a voce, é verdade; agora como é que fala que ín 

dio é incapaz, índio nâo sei·o qu~, índio sabe fazer tudo que v~ 

ces fazem, se índio é isso daqui, índio pode estudar agora, últi 

ma coisa que branco fez, inventou, pode aprender, pode aprender 

essas coisas que vocês chama de computador, verdade, então como 

é~ eu não entendo cabeça de branco, de pensar desse jeito, de 

falar que nós somos incapazes, tem muit.n índio, mu.í.t.a s tribos 

que ainda não estão preparados para viver no meio de vocês, no 

meio de vocês, eu falo assim, vem para cidade trabalhar corno t.r~ 

balhar aqui na· cidade, muito índio não está preparado para isso, 

eu que sou funcionário da FUNAI, tenho um salário, que n~o dá p~ 

ra mim viver aqui iia cidade, eu, e outros índios também, melhor 

salário que eu ganho eu não vivo aqui, então porque, o.índio~ mui 
tos índios não .estão preparados para viver do jeito que pessoal 

branco trabalha aqui, enfrentando filas, pegando ônibus cheio, 

morando··na favel~, morando na'barraca, jã penseou voc;s trazendo 

índio para cá morar na favela, deixar o índio do jeito que está 

morando nas te~ras deles, é Congresso? deputados, pessoal que ho 

je está no Governo, deixar o índio do jeito que está, não mexer-· 

mais, pode discutir aqui mesmo, é deixar a terra dele do jeito 

que estã, eu estava ouvindo aquele senhor que esti fumando e~ 

chimbo, sobre o novo Governador de Roraima, coitado dos Macuxis 

dos e outras tribos que moram em Roraima, porque nosso 

fremas, nós sofremos na mão desse Governador que foi para lá, es 

se homem fez com nõs dcvjsse, que n6~ ficasse brigando um com ou 

tro, entâo isso vai acontecer lã no Macuxi, eu queria que outras 
tribos viesse falar, outras pessoas, outros índios viesse falar, 

se eu puder voltar aqui nmanl1â, aiea falo mais, obrigado pela 

opo~tunidadc. 
~u queria lembrar que amanhã vai haver uma seçao 
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em que- ~s lideranças indígenas vão falar, a tarde.de amanhã está pre 

vista para isso. Queria s~ber se'alguém queria tecer algum comentário, 

s&~ào, se está inscrito, queria dar a apalavra a àuas pessoas inscri 

tas a~tes, Leila •. 

Leila: Bom, é-uma pergunta para o Cláúaio é eu achei que foi assim bem 

providencial falar ap6s o Megaron, ·meu nome i Leila, eu tiabalho na 

Comissão PROENG ·de São Paulo e junto com a LúciéL nós estamos organi 

zando um dossiê sobre um complexo hidroelétrico que vai ser construido 

no Rio Xingu ·e que atingirá vários povos indíge~as e se toda proposta 

de aproveitamento do Rio for concretizada atingirá ~té o Parque do Xin 

gu, então eu· queria saber como o Minis~ério Público pode agir nesse ca 

so; urna vez que nós pretendemos levar uma campanha adiante contrária a 
const~ução desse complexo. Nós já estamos fazendo contatos com o pes 

soal de estudo ·de apoio juízo popular, q~e é desenvolvido pelo Tomás 

• 

Miguel- nao sei se está exatamente na sua área, então isso 

tem uma Comiss-ão, nós vamos abrir essa semana, sem ser -essa, a próxi- 

ma ficou de mandar essa semana, todo um dossiê sobre cons 

truções de hiàroelétrj_cas em áreas indígenas ·e também de po'sseiros,nós 

estamos advogando áreas de posseiros também, nós vamos abrir inquéri- 

to preparatório· de ação civil pública, porque. aí eu vou pedir ao Cons~ 

lho Interministerial que tem sede na SE?LAN, informações detalhadas de 

cada hidroelétrica dessas e eles realmente tem oue nós dar em 10 dias, . ~ 
nos dar·essas informações.·sobre pena de desobediência, e com base nes- 

ses dossiês a gente examina isso, e havendo irregularidade a gente en 

tra com essa- chamada ação civil pública'para obstar a construção des 

sas hidroelétricas, nós temos feito por exemplo, a nível ambiental não 

a nível indígena, a nível ambiental é no Espírito Sahto, por exemplo 

nós embargamos as incorporações imobiliárias- que estavam destruindo t~ 

da área àa vegetação costeira, mormente essa onde se reproduz os cam~ 

rões, os peixes menores, a gente esta advogando toda essa área ambien 

tal, então basta fazer o seguinte: você tem concretamente o planejamen 

to dessas hidroelétric-as, me diz qual é o órgão, se for o mesmo, se 

for esse órgão então vai ser para ele, a gente abre inquérito prepara 

tório de ação civil pública e propõe a ação civil pública, de conteúdo 

dever dP abstenção do Estado do Poder Executivo, nós vamos em juiz pe 

dir isso, ·que o Poder Executivo, que o Estado se abstenha· de realizar 

essas hidroelétricas, essa é a pretensão que a gente-está fazendo, já 

temos feito em algumas áreas es 

• 
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taduais. Eu queria fazer algumas refer;ncias sobre a questão da 

FUNAI e como isso atravessou o curso .do p roce s so da Constituição, 

da FUNAI ·e da tutela, porque são duas co í.sas que estão r-e Lac í.ona 

- das, se dependesse da vontade nossa, e se nós tivessemos .Poder 

para isso, 'de r r e perrt;e simplesinente teríamos abolida a FUNAI, 
porque eu acho que realmente a FUNAI, é um órgão que não tem mais 

chancé, minha maneira de entender, abolia a FUNAI. Eu acho que 

.coroar, não tí'nhamos o ·poder de fazer isso, e por outro l ado 
não serda por ai, por ~azão outra, não tem nada haver com 

coisa do Estado, ou da proteçã6, ou da asBistijncia, porque 

essa 

eu 

" 

acho que isso no que a FUNAI Presta assistência, é uma coisa i_E 
relevante em relação ao 9ue deveria ser ~esponsabilidade do Est~ 

do com relação as populações ·indígenas, ou qualquer outro· seqmen to . 
da população brasileira, agora, o problema foi o segui nt.e : o faE; 
tasma da FUNAI permaneceu .durante todo processo Constituinte, 

nos vár.ios articulados, nos vários textos, nós perdemos mui tas 

vezes nessa questão, e hos parecia um absurdo que se mantivesse 

aquilo que está na Constituição atual no artigo 198 com uma refe 

rência explícita. 'nom.í.na L à Fundação Nacional do Índio, quer d.!_ 

zer, amarrar uma coisa dessa num texto da constituição que vai 

ser objeto para vir qualquer mudança de um quo r um qualificado no 

Conq r es ao Nacional nos parecia uma aberração· mas assim a própria 
federal público nós parecia um fator de · dessa 

estrutura viciado..no texto daC-onstituição, agora a C~nstituição 

não está abolindo a FUNAI e não está abolindo a FUNAI principà! 

mente porque nós avaliamos inclusive que para os índios ela é 
' urna referência importante do ponto de vista que eles possam 

habituados a ter esse ponto de referência na nação 

relação aos etados, agora o que n6s procuramos fazer com 

relaçlão ao papel do estado, quanto em r.elação 

tela não houvesse nada que nos mantivessemos imobilizados 

situação atual que parece claramente uma situação de atraso 

relação a política indigeanista, r\gora a FUN~.I continua 
ela está abolida, ela continua funcionando, até pa~a 

desespero pessoal .ainda tem mais uma chance, agora eu acho que o 

que temos ter clareza nessa coisa~ que dentro de uma determina 

em 

que 

a - t.ú " - -·- 
·- 

numa 

em 

meu 

da correlação de força a gente teve a intenção de abrir vários 

espaços, atribuir competências a várias instâncias, Poder Lcgi~ 

lativo, Ministério Público, do Poder Judiciário, de todos 

espaços que puderem ser acurados se tornarem ponto de re 
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ferência para a população indígena e assumindo, e ocupando esses 

espaços pass~rem a des~npenhar f~nções que são ~inda fu~ç6es de . . 
relação do Estado~-do poder pfiblico em relação~ população indi 

gena mas não mais presas a amarradas constitucionalmente a um 

modelo claramente desmoralizadas neste país, então·eu açho 

esse foi o objetivo que nós consideramos vitorioso n~sse 

que 

ponto. 

Eu.fui chefe de posto durante 11 ano~ Tam 2 anos que 

eu estou na cidade e eu estou um pouco assutado porque o meu tra 

balho indigeanista é mais pautado no Índio mesmo do que na FUNAI 

e inclusive com o Governo Brasileiro, eu adapto mais as leis que 

estive em função da· tribo dos índios, dos índios _que eu estou 

trabalhando do que realmente adaptar os Índios nas léis que ~~ 

·tão, então eu estou um pouco confuso porque minha resistência 

foi muito gr~nde 'na questão do Vale do Iguaporé:Eu Ja 

vi os desmandos da FUNAI antigo porque havia transferido os ÍE 

dios para o interesse da SUPAM e fazenderios e abriram tudo lá, 

e ·~s resistências que eu tinha com os índios era baseada na lei 

."de que·os índios tinha direito iquelas terras e que eu tinha o 

direito de exercer policiamento sobre a ocupação dos índios n~ 

quela terra, então 8 anos eu aturei madeireiro o tempo inteiro . e 

aturei.garimpeiro baseado nisso aí, e.se não fosse essa resistêE 

eia os índios não teriam garantido aquela área indígena qu~ eles 

' 

tem hoje no Vale do Iguaporé e - . ~ e J.SSO a a Agora sobre a entrada 

de pessoas e assistência ou os estudiosos ,todo~ eles ~ntraram i~ 

dependentes que a FUNAI não permitisse que eles entrassem porque 

eu· fazia jogo de cintura sou amigo de ·todos, eu acho que os í~ 

dios é patrimônio de todo mundo, não é da FUNAI, são patrimônio 

deles mesmos, então eu acho que não é por aí, a gente deveria exeE 

cer esse policiamento mas eu acho que é importante que a pessoa 

que esteja trabalhando com os índios tenha um poder de tirar os 

madereiros de lá, eu tenho 10 dias que vim da área dos P trarás, 

tinha 2 balbas de madeireiros trocando cachaça e caixa de fósf2 

ro com os índios, eu acho aquilo um absurdo, eu com o poder que 

eu tinha eu tirei os madereiros de lá, então.eu estou com p_ena 

agora de saber que vou entrar lá e ver os madereiros lá e nao 

vou poder fazer absolutamente nada e continuar dando cachaça pa 

ra os Lndí.o s , então eu estou assim meio desarmado eu não sei co 

mo nós vamos atuar . ai, só isso obrigado. 
Eu acho_que cabe um esclarecim~ílto a,, cabe um esclarecimento por 

que há u.n 
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equívoco, na verdade eu quero lembrar de· novo, na verdade a FUNAI . ~ 
ou o órgão fed.eral que existir daqui para frente,- sei lá, · enca!_ 

regado das questSes indígenas a Uniã6 em filtima anãlise nio per . . - . - 
- deu o poder de policia para proteger o territ6rio indÍgena.Cont! 

nua com esse poder~ proteção, a terra indígena continua ~endc 

competência da União, é bom repetir isso, quer dizer, isso que o 

senhor fez n~gqcio d~ chefe de posto da FUNAI o senhor vai poder 

continuar fazendo para tirar madereiro, agora o que não vai oo . .._ 
der fazer é que outro chefe de posto queao invés de tirar made 

reiro e garimpeiro, tiram ou impedem.a-entrada de antrop6logos, 

religiosos, missionários enterideu, isso não vai mais poder ser 

feito, é isso que precisa entender, o que· o vai poder 

continuar sendo feito, o que não vai m~is. continuar sendo feito·· 

é impedir. a entrada àaqueles que os ind.ios querem que entrem 

não é,· não ·para tirar suas riquezas, mas para desenvolver conjun · 

tamente com eles um trabalho de organização certo, de desenvolvi 

mento da consciência deles, quer de garimpeiros ou madereiros 

continua tendo a absoluta garantia da lei da Consti~uição, eu não 

sei, não estou querendo forçar o Terêncio, o Terêncio por exem 

plo pode dar um belo testemunho sobre o que faz o ciqadão da 

FUNAI lá em Roraima a luta violenta at~ habias-corp~s contra es 

se cara nos tivemos que fazer, o seu trabalhno está beleza, eu 

bato palma para ele, ~gora n6s não queremos i o podér de policia 
usada contrário o senso irmão, entendeu, que ó tutor foi nosso 

tutor por expor enquanto tutor, mas enquanto o mero órgão e.s s í s 

tencial não continua seu trabalho desenvolve ele mui 

to bem eu o saudo por isso m~s 
de pos~os não se v~lem da 

impede que maus administradores 

tutela para exercer is.so-, 

agora, me parece com ·muita felicidade nao e, como e o seu nome 

por favor, Mãrcio, o Mãrcio colocu tudo não -sei se ouviu a expl~ 

nação dele .feita a 5 minutos atrás belissima, o que se quis é e~ 

sa luta foi bonita realmente e que não se fecha num 6rgão dopo -- 
der executivo a verdade Gnica e absoluta sobre os índios, primei 

ro o Megâron falou aqui muito bem, aliás ele disse, Megaron 

disse a verdade aqui e ele pode fazer e que nós todos podemos fa 

zere são essas as minhas palavras iniciais que estão mais uma 

vez lá gravadas 

defesa do 

insistem nesse ponto que fiz todo 11m trabalho 

, e Terªncio estã a! e pode vir aqui no 

em 

mi 

crofone confirmar mostrando ex a t.ame nt.e isso, quer dizer, é todo 

um trabalho para preservar; a cultura Lnd i.qe na , ele pode dirigir o 

caminhão, usar sua camisa, bo7-ar seus óculos escuros, não~ por 
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iss0 que, ele deixa de ser índio, quer dizer, todo esse aspecto 

·nós .t.emo s que· realm.ente lutar e ... P.ara Ls so não precisar 

-ser um órgã.o só que tem essa verdade absoluta mesmo porque a ver 
. - 

daóe de um só não é verdade é ditadura,correto? Agora-no momento 

que como coloca o Márcio, ~e a Constituição permitiu isso, se 

abriu isso, se abriu o corrt r o l,e do poder legislativo permitiu 

que o Ministério Público passasse a desenvolver esse trabalho i~ 

centivou as entidad~s não governamentais a partilharem com o mi 
nistério Público esse trabalho a que se junta o seu. ·Eodos juntos 

·ter~mos muito ma.is forças para quem sabe nós pormos, não um Mega 

ron a sua frente nem ao seu lado mas conversando com você, mais 

conversando com você que assim você re.almente me cura da pi cada de 

cobra,·da falta do meu alimento eu não sei pescar, você vai pes 

car para mim, também na hora que o mal-branco chega lá querendo 

te eliminar, querendo pegar sua terra você vai ter que vir para 

mim e dizer, o Cláudio como é que é a gente não pode ter uma ação 

aí também e aí aquele peixe que você pegou para mim eu vou atra 

vés de.uma é um negócio meio ruim mas tudo bem, a gen 

te está numa sociedade que precisa disso eu vou tentar te defen 

der assim entendeu Megaron, quer dizer, nós queremos.é a co-paE 

ticipação de todos que democracia é exatamente isso co-participar 
e não fechar um órgão só a verdade absoluta, continue o seu tr~ 

balho.e.evitemos que maus funcionários da FUNAI atrelados a uma 

concepção de tutela permaneçam prejudicando os índiop. 
INTERVENÇÃO: Eu sõ quero dar 2 noticias ruins, eu acho o seguinte: a rgente 
fala muito · 
na FUNAI, eu não estou defendendo a FUNAI, só que eu quero dizer 

o seguinte:o pessoal que está no campo as vezes eu fico sentindo 

que eu tenho colega meu que estão,· trabalhos incríveis, que es 

tão ho mato tem 14 anos que está lá e não vem na cidade e que as 

vezes eles são rebaixados por baixo com todo esse pessoal eu que 

ro salvá-lo dessa que vocês fazem com esses Superin 

tendentes ou Presidente de plantão que na verdade não são toda 

representação do que são indigenista que etão no campo e eu so 

gostaria e aproveitando que tem estudiosos aqui que procurassem 

reforçar nesse novo órgão que ele veio que esses engenheiros ~ue 

trabalham no campo que na verdade eles não tem a oportunidade 

de·ser·ou~outores ou antropólogos que na verdade eles estão em du 

• 

pla eles não podem 3 meses olha gente obrigado eu vou 

ficar 11 meses que a gente que segura a barra 

entào eu acho que devia fazer um curso com esse pessoal 

malária, 

índio, 
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dar mais força para eles, que e La-s 
. zem \,esquisa ele~ no s dão'' ref~rço é uma pena 

as :pessoas q_l;lé f_!! 
. brasile·iro 

f 

seja--~ ·fraca.sso que são t.odo.s an.t ncpô.Loqo s _.que_ f.a.zern .. em .âr-ea 
são poucos, são vários aue trabalha de jeito nenhum, . . . 
.i.nc Lu.s Lve e st.â fazendo com o Be to que sh faz· auc e s s o , indio que 
-'t!=~'. antropólogo fazendo t.r abe Lho com ele, que os que não tem· tra 

• ,• .: ~ • 1 ·•••• ~ 

'ba Lho -nin~u_ém· repara· ne s ses ind~n-s e ·a maio~ia de Le s não tem· e 
.'.que· ~ un í.vr e s í.ôade em termos de 1·in-guística é- um f.racas·so- ··só '.tem 

o ..•. 

;, 

,.. 
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FITA. 6 

- os madeireiros entraram lá e os Cirita Larga estão venden- 

do madeira :da FUNAI e eles estão desfilando de carro no 

vo, esse carro ~ovo aí, o santana e pampa. Quer dizer~ às vezes os 

índios conseguem dar a .volta ,por cima, e, número 3, esta.questão da 

ter_ra· está um pouco a_ssustada, porque os índios Afaré Xavante, q~e 

as.pessoas esqueceram eles, a última história deles foi a- do Darci 

50 e depois pensaram que eles eram exterminados e agora eles apare 

ceram outra vez. Eles estão, como é que faz tradicionalmente, ocup~ 

dos porque.eles foram desterrados. Na verdade são índios desterra 

dos. Eles estão acampados na beira do Rio Paraná, debaixo de um 

plástico que um fazendeiro deixa eles ficarem lá só até mais 3 me 

ses. Para onde eles vão? Vou pp.ssar a palavra para o Paulinho que 

é do CIMI ,· até agora. 

O Júlio Gaiger não v_~io, não temos ainda explicação para 

i_sso. Então acho que é bem vindo que venha uma pessoa do CIMI para 

falar. 

1 

Paulinho: Bom, infelizmente eu não tenho como informar as razoes 

que levaram o Júlio a não vir. Vou ter condições de substituí-lo.Eu, 

na realidade, fiquei um pouco estimulado a fazer uma intervenção a 

partir do que o Megaron colocou aqui que foi muito bem recebido pe 

los integrantes da mesa •. Isso me fez lembrar um episódio que, na 

Subcomissão das Nacionalidades, da Assembléia Constituint~, quando 

tivemos fazendo uma exposição sobre até que ponto as comunidades in 

dígenas do Brasil se caracterizam como nações. Isso suscitou um de 

bate caloroso com o Senador rolemberg, mas o senador rolernberg, de 

Sergipe, e outros parlamentares, e foi na ocasião quando o Raoni in 

gressou na sala~ fez uma intervenção suscinta, porém muito·signifi 
cativa, no sentido de que a única coisa que ele esperava dos consti 

tuintes era de que o povo da Constituinte respeitasse o povo deles. 

Da mesma forma, me parece, que a intervenção do Megaron resgata es 

sa perspectiva de que são, na realidade, povos indígenas que e~tão 

num processo de organização muito crescente e a mesma interven - 

çao do Megaron me remete também a clareza e as lições que o povo 

Caiapó, junto com os outros povos indígenas que se fizeram presen 

tes, e vieram porque quiseram e depois vieram porque tiveram apoio para vir 
projetar a problemática indígena no momento mais crucial do processo de debate 
constitucional, que foi exatamente na ante-véspera da apreciação pelo plenário 
pe1a votação do primeiro t~rno. A pres~nça dos povos indígenas no processo cons 
tituinte foi qe~erminante, me parece, para que os "parlament~ 
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re~ que já tinham clareza por conta de assessora~ento de profi~. 

sionais que deade o início vinham subsidiando, e a s entida.des de 

apoio ao indio igua~rnente. Mas, a anilise que parec~. imp9rtante a 
- ser feita é tributar essa vitória com grande ~nfase aos povos in 

digenas, numa luta política como se travou no Congresso 

~onstituinte. E quem esteve lá teve a oportunidade de assistir e 
o exem:c:>lo da. reforma .agrária até.hoje se discute muito o result~ 

do, por não ter tido uma presença·maciça, significativa.e combati 

va como os povos indígenas tiveram. Obtiveram um efeito de proj~ 

tar aos parlamentares como um todo a seguinte questão: olha, esses 

índios estão· aqui dentro dessà Constituinte e· disseram que não 

vão sair daqui enquanto não tiver algo que pelo menos garanta - a 
existência dele$ enquanto tais. Isso fez com que a proposta que 

àquela altura todos nós defendíamos ganhasse co rpo enquanto 'a P2. 
sição, a concepção que o Centrão e o Relator Bernardo Cabral já 

tinham corporificado no projeto e aprovado por decurso de prazo 

na Comissão de Sistematização. Quer dizer, na verdade haviam dois 

conceitos de relacionamento de estado com os povos indígenas, e 

havia uma grande angústia em saber como fazer com que essa situa 

ção revertesse. Quer dizer, como um projeto que já tinha uma apro 
' ~ ... ' . - 

vação na comissão de sistematização, de uma articulação forte da 

direita da Assembléia Constituinte, como fazer com que essa cop 

cepção se alterasse e, me parece, que ela conseguiu.ser alterada, 

em grande parte graças à presença organizada, ã presença maciça, 
. . 

à presença combativa e constante dos povos indigenas que se fiz~ 

raro presente aqui em Brasília, facilitando enormemente o diálogo 

e as atenções por parte de p~ofissionais que acompanhavam o dia-a 

-dia dos trabalhos da Constituinte, juntos, com diálogos com as 

próprias forças políticas, e as forças polí.ticas também se fiz~ 

ram perceber da importância que foi a presen-ça 'do s povos indíge 
nas. Disso eu cito exemplo do pr6prio Raoni com outras lideranças 

Caiapós, Caiabi e outro povos f az erido com que o deputado José Lins 

e o deputado Bonificio de Andrade,· interlocutor do Centr;o, po~ 

tanto eles já estavam conscientes de que aquelas pessoas eram i~ 

terlocutores que mantinham resistência, e eu fui testemünha do 

quanto o deputado J·osé Lins foi uma resistência ativa às al t-er~ 

çÕes, e ele foi um dos grandes responsáveis para inclusão das 4 
que estão ·sento postas dos tijolos que nós conseguimos 

aprovar. Mas o Raoni , pegando esses parlameniares pelo braço, fez 

com que, diplomaticamente, eles comprirnentassem, um a um, todos 

os caciques, todos os representantes de povos indígenas que se encon 
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travam.ali, na anti-sala1 onde se realizava as negociações da. s~ 

la onde efetivamente aprovou o texto que.nós temos aqui. Quer di . - 
zer, foi um ato d~ luta, um ato de perspicácia, foi um ato de q r a n 

_ de inteligência que essas lideranças tiveram num momento cruciai, 

num mõn~nto onde a gente todos vocijs perceber~m que o clj 

ma estava tenso, havia uma pressão para que a votação, o próprio 

Sarney queria que à votação do Capítulo fosse f~ita rapidamente 

para que o mandato do futuro ~residente, que era no título êeguin • 

te fosse resolvido no mesmo dia, e os indios, atentos no meio de~ 

se turbilhão de interesses, saindo de uma derrota da reforma agri 

ria, véspera de uma votação que os parlamenta~es estavam chegando 

razão que se justificâ o grau elevado dos parlamenta 

res, que votaram que efetivamente logo em seguida os 559 esti 

veram presentes para votar o mandato do Sarney e nesse meio tempo 

estavam exatamente os povos indígenas nessa correlação de forças 

profundamente conturbadas, profundamente caótica, e os povos indí 

genas e lideranças tiveram o dissernimento, a clareza, a perspicá 

dia e a profunda inteligincia em resgatar 

vão ficar aqui e cantaram e gritaram e fizeram-se ouvir aos par~a 

mentares da direita que não tiveram realmente condições de não im 

por sua argumentação de, a tal ponto que , que 

visava a caracterização dqs índios como aculturados e fqzer esta 

distinção. Não teve urna discussão, simplesmente foi levantado e 

acabou, poque foi exatamente estes dispositivos que os. povos indí 

genas, a todo modelo na Constituinte, bem 

de ficar em aceitar, a tal ponto que e~ 

ta questão da aculturação, me descuipe, isto aqui não existe, is 

so é besteira e não d.ís cu't í.u , Isso acho que é um aspecto que, me 

parece importante ser ressaltado porque a partir de agora corno 

efetivamente o poder legislativo é colocado com atribuições muito 

sérias, mui to iinportantes, me parece que esse fenômeno, que essa 

ação política organizada dos povos indígenas, fica um mapa que, a 

partir de ago~a, não se poãe falar no processo de discussão legi~ 

!ativo, num processo de discussão j ud í.c í.a.L, num processo de dis 

cussão adm:i,nistrati vo, sem que essas lideranças, 's em que esses re 

presentantes de povos estejam presentes a todo momento e mais me 

parece que a partir do momen~o que for aprovado esse texto, o pro 

prio Megaron e outras lideranças nos procuraram dizenão: bom, es 

te texto foi aprovado; agora n6s precisamos estudar este texto e 

. vieram nos cobrar o estudo desses textos e vieram nos cobrar o 
' ' 

que esse texto signif~ca e como ele poge usar e nós, 2elo menos 
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tentar, iniciar esse retorno para ele. Quer dizer, e é ínfimo e 

parece-que daqui parn fren~e esse trabalhó te~ que. cresçer cada 

vez mais, quer dizer, há uma outra, de todas essas Lí.derancas que 

cst-ão ~qui e. ou t r a s , mui to mais, n5o ~ome.nte ter o direi to a sua 

t2rra garantida. O epsódio da Assembléi~ Nacional Constituinte co 

loca para essas lideranças indígenas a seguinte quéstão: _nós _que . '~· - 
remos compreender como tudo isso acontece porque· nós que~e~os in 

t'ervir nesse processo. Isso está falado no Ln t.u i, to de man t.e r _aque 

lá.posição, de.garantir os nossos direitos. Essa clareza foi _g~ 

nhando corpo no processo constituinte por parte dessas li4eranças 

me·parece fenomenal e uma grande lição porq~e remete efativam~nte 

a atribuição e o espaço àe intervenção das e nt.Ldade s de apoio ao 

indi~, os antropólogos, os missionários, do ministério púbiico, 

de todos os setores engajados nesse processo, .de , .acima de t.udo , 

acimà'do fato de ter uma postura flagrantemente vinculada aos in 

tetesses dcisses povos, :mas de fazer com que esses povos têern · to 
. . .• - 

tal direito de ter conhecimento sobre esses negócios que .estão 

acont-ecendo. Quer dizer, de dialogar cono sco e Lnc Lus L ve dispor 

dar. Esse, acho que é uma dimensão do trabalho da constituinte 

que eu si_nce~amente me orgulho de ter sido testemunha, me <?.r.gu_lho 
de ter sido -colaborador, com essas lideranças indígenas. O outro 

aêpecto que eu queria colo.car u~ pouco tamb~m. SÓ (]U~ pedi ri.a que v»: 
ce respeitasse um pouco mais o tempo. porque está ex trapo 1 ando - o regim~nto- no::- 
vamente , de apenas 3 rm nu tcs., · 

Tudo bem, vou ser sucinto. 
Me reporta a intervenção que essa autoridade de _engenhismo 

do Moreira Neto suscitou e que da sou_ forçado a me fi 
1 iar a uma corrente que também depende desse pr Lme iro mome n t o que 
o texto constitucional, por ter sido alternativ~ que vingou __ para 

a proposta conservadora, e essa proposta que me parece_ pr~gr~ssi~ 

ta do re1acionamento do estado com os povos indígenas, ~la,_ aQtes 

de colocar os povos indígenas desprotegidos, desassistidos,, sol 

tos desse 'turbilhão da sociedade envolv~nte, dividida em classe, 

explorados, exploradores e tal, há um acor~o para um marco novo, 

para um novo passo que é o de garantir par~ os indios.uma prote 

ç;o. Quer dizer, uma obrigação do estado em garanti~ ~-~xistê?cia 

desses povos enquanto tais, as suas terras e tal, mas ~ão mais de 

agir nas perspectivas de encorporá-los a essa sociedade. Esta per.§_ 

pectiva está eliminada e isto é o salto altíssimo na persp~ctiva 

de ação, de.relacionamento do estado com os povos in~Ígenas. Isso 

te~ uma repercussão imediata na ação que o estado tem em relação 

aos povos indígenas, porque o ir.stituto da tutela nada mais é do 



96 

que um mecanismo jurídico para se alcançar essa perspectiva insti 

tucional da incorporação; eliminada a in~orporaç~o te~ tambim sua 

razão de ser esse instituto da tutela e como o próprio Cláudio -ob 

- serva os dispositivos próprios, agora a preocupação e a responsa 

bilidctde de que os povos. indígenas sejam respeitados, protegidos, 

assistidos no que tange a sua pessoa, aos seus bens, seu patrirn6 . - 
nio, isso é obrigação da·sociedade, como o própri~ texto constitu· 

cional está consignado~ Era basicamente isso. Obrigado. 

Antes de passar a pa.Lav r a para o próximo inscrito, que 

é o Mauro Leonel, a quem eu pediria para · dar urna chegada, .. eu qu_~ 

ria anunciar alguma coisa que tern·relação ~o que o Paulinho ac~ 

e um curso de direito indigeanista que estã se~ 

21 a 25 de novembro, em s·ão Paulo, na Faculdade 

Eaulo e para o qual convidamos todos os intere~ 

bolsas previstas e as inscriçõe~ deverão ser 

feitas junto a Comissão Pró-índio de São Paulo. Queria dizer ·que 

entre os temas que·serão tratados haverá, por um lado, a revisão 

da Convenção 107, sobre as p'opulações tribais que está em curso, 

que é· o instrumento que temos de direito. internacional que t.ern 

permitido alguns avanços. Haverá uma parte de discussão de casos 

e uma parte de discussão justamente da tutela, das questões da 

terra e dos recursos naturais e da nova legislação ambiental, a 

cargo de várias pessoas, entre outros o Dr. Dalmo Dalare ; o Dr. 

Clãudio Fontelles, quem acabou de me dar sua anuihcia, o Dr. Jos~ 

Costa Silva, enfim, Fábio Feldmann , várias pessoas em suma, que 

est~o nessa vinculação e, no Últ~mo· dia, haverá um julgamento sim 

bélico, simulado, se VJcês quizerem da questão Ticuna, que sera 

portanto no. dia 25 de novembro.- Uma tentativa de, enfim, sensibi 

lizar a opinião pfiblica- e os judiciãrios sobre ~sta questão do 

massacre e das terras Ticunas. Desc~lpe eu ter tomado o seu tempo 

Mauro Leonel, a palavra é sua. 

bou de dizer que 

do programado de 

de Direito de são 

sados. Existem 15 

Mauro Leonel: Bom, eu queria fazer algumas perguntas. Algumas ao 

Dr. Fontelle, outras ao Prof. Carlos Moreira Neto, mas, na -verd~ 

de, são perguntas a todos nós e estou com 3. maior disposição de: 
ajudar a responder. Eu acho que vãrios méritos dessa Constituinte 

ê ter abolido a tutela. .. Acho que .esse é um mérito pessoal do depu 
tado Márcio Saut í Tl t continua sendo o nosso deputaâo e de todos 

aqueles que s·e dedicaram a isso, em particular por ele ter derrubado 
a tutela. Sobre o ponto de Yista do exercício do direito que tem 

_,, 
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o fodi o de recorrer para que seu direi to seja. -respeitado, e isso e 

um ·grande avanço, eu não me lembro o número· do a;tigo, _mas· e aqu~ 

le que diz que o índio é o legítimo senhor de çl.ireitos para ingres 
- sarem em juízo, estão avanço da questão indígena. Isso 

é _algo inquestionável. f:u até lamentei muito esta polêmica ·entre 

uma pessoa que tanto serviço tem prestado à causa indígena, .como 

Dr. Fontelles C:Omo o Prof. Carlos Moreira Neto, o maior 

um dos pioneiros da causa .indígena no Brasil.· O sujeito foi expul . - 
so várias vezes da FUNAI, do antigo SPI, um dos primei~os a pas 

sar documentos aos índios, é uma coisa extremamente lamentável p~ 

ra mim, corno expectador, mais ·jovens do que vocês, com menos méri 
tos, que essa discussão tenha s_ido posta de- uma· maneira tão equiv.2_ 

cada. É por isso que eu quero recolocar a questão em outras ba 

ses. Dito isso que a queda da tutela, sobre o ponto jurídico, nao 

é, significa um imenso benefício aos índios, que vai permitir nos 

irmos cada vez mais a ::rente com um tipo de ação _que o Dr. Fontal:_ 
lestem estimulado, enfim várias vezes bater lá sobre os Mequéns, 

fui 1~ bater sobre as madeireiras, fui li por via indireta, atra 

v~s de outros 6rg;os, vãrias vezes. Eu digo o seguinte: o recurso 

judiciãrio i o recurso a posteriore. t preciso, ap6s habiiidade 

do direi to possível de ser ameaçado para que o j ud Lc Lâ r Lo integre. 
Nós nem estamos pedindo justiça, a administração dos negócios das 

nossas relaç6~s da maioria da sociedade com essa minoria ao legi~ 

lativo, tão pouco o texto foi claro. O legislativo se ocuparã. das 

grandes questões, quais sejam, remoção, mineração, hidroelétrica 
de nenhuma outra. O cotidiano ao mesmo tempo qu.e _nos 

mereceríamos parcialmente ou ev~tamos o pior na Constituinte, o 

que fez a ação do próprio Estado, ela lançou o patrimônio indíg~ 

na sobre a vida dos índios em todo no parque, no zool6gi 

co, e~guanto _nós viveríamos com a colaboração pa~tici 

pação grandiosa da cerca do Zoró, onde estava a entida 

de indígena para aplicá-la"?Zrn lugar nenhum, está certo'."_ Eu estou 

me referindo a estrada. Não há mais madeira, as madeiras contj 

nuam no Zoró, os posseiros tamb~m. N~s Daviguarã, _apesar dos Davi 

guara terem dito publicamente, que querem comprar da madeira 

lã, a madeireira continua lã. Ali&s, outro d~a, bom, bobagem._ Fa 

lar de d~talhes quando n6s queremos discutir os substantivos e na 

minha opini~o o substantivo é o seguinte: nós conseguimos_um gra~ 

de ~vanço e abolimos a tutela do índio sobre o ponto de vista j~ 

ridico. Temoi ainda uma grave quest5o a ser discutida entre n6s 
que e .a questâo como fica dadruinjstração cotidiana dos negócios do 
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índio. Muito bem, ela cabe ao conjunto da sociedade, deveria ser 

assim entendida, está certo. Como essa sociedade se o~ganiza ins 

titucionalmente para responder a quest9es, o vazio é o que esta 

mos assistindo, o vazio será ocupado por alguém. Neste minuto 
vazio está sendo ocupado pelo Conselho de Segurança Nacional, p~ 

la mesma injetado no Tocantins, pelo mesmo coro 

nel do poder · e isso que e nos seus fatos . 

. Com isso, eu não quero dizer a vocês que esses avanços inegáveis que 

nós tivemos na Constituinte,não sei se vocês, se são coisas lenta 

mente cada vez mais, como bem disse o Dr. Fontelle~;não iremos a 

cada. vez mais- aproveitar que a emergência para vocês 

saber ·que expulsa os Yanomamis para os _pesquisadores 

dos Ticunas foi proibido continuar seu trabalho 

para que 'isso~ eu pergunto. Se nós queremos então 

discutir essa responsabilidade, como urna responsabilidade séria 

e nao está aqui Dr. Fontelle.s desta vez uma visão apoca'l i pti ca, uma 

visão realmente colaborativa com o seu trabalho· que continuará.As 
'• - 

sim sendo, quando o Prof. Carlos Moreira, que contri 

buição no conheciment~ histórico e·na tradição de luta que 

tem; nós não ·estaríamos no ponto que estamos, eu quero dizer o se 

guinte: a sua desse encontro e da continuidade do nosso 

trabalho comum, se ele haverá.como um trabalho comum é a discu~ 

são de ·que mecanismos nós vamos construir. O Megaron disse aqui 

muito bem, daqui para diante queremos nós saber como isso Vai 

ser, vão dizer como, serão eles a nova Constituição que admini~ 

.t r a os seus· negócios? Organizados como z Representados como? Arti 

culando nosso novo Estado brazileiro como? eleger e com 

que tipo de relação vão estar? Estar certo? Eu acho que quando 

nos discutimos a questão do órgão, esse órgão, evidentemente um 

adversário profundo dos índios e de muitas pessoas que estão aqui 

até a nível pessoal a FUNAI, ela precisa desaparecer. Seria fa~ 

tástico se ela tivesse desaparecido no próprio ato da Constituin 

te._Isso não significa que responsabilidade será atribuídas a 

FUNAI. Não deve ser assunto nosso, por exemplo quem demarcará as 

terras indígenas nos próximos 5 anos, quem 
- 

as estradas 

que estão sendo construídas neste minuto nas áreas indígenas e a~ 

sim por diante, a saúde, etc. Eu acho que a todas estas questões 

nós devemos dar-respostas e acho que para todos nós começarmos a 

conversa é bom que nos emoc'ionemos, que mostra que estamos empe 

nhados nesta causá, mas não é importante que nós fiquemos por ai 
porque eu acho que desperdiçamos com tanta gente, en 

- -·-~-- 

o 

• 
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tende? Para não chegarmos a formular o que será o exe~utivo na próx! 

ma administração do cotidiano, do dia-a-d~a da causa indígena, ·a meu 

mcrdesto modo de ver seria um lamentável equívoco e uma perda de.opor 

tunidada. Agradeço a todos. Iara, a palavra~ sua. 

IARA: Na ve-rdadE: ev acho. que o Mauro fez a colocação que eu faria. Na 

verdade eu jogaria até com u~a pergunta a partir de urna colocação do 

deputado P1Inio de .Arruda Sampaio, hoje de manhã, em que eJ._e propoe 

qual seria a estratégia montada de aproximação, visto que o ministé 

rio piiblico amplia possibilidades-e poderes das lideranças indígenas 

a _serem capazes de chegarem diret~mente ao ministério público- como e 

le tem canal livre de acesso e não mais sermos os"nós", como o Mega 

ron disse, o branco, eles são .capazes simr agora, na prática, eu per 

gunto ao Dr. cláudio Fontelles, como se daria a possibilidade dessa 

aproximação que o deputado Plínio de Arruda sugeriu? 

A necessidade de sensibilizar os promotores no sentido de um 

conhecimento maior indígena, visto que ela está nesse -c~mplexo de pr~ 

blemas, nesse pais que não são poucos. Eu acho que a nossa dvertªncia 

há pouco travada não foi tanto sobre problema afim, né? Foi ·um. pou - 

quinho de desinimo e inimo. Não é alguém que pode sentir.desinimo e 

alguém que está animando aí, é mais por aí, é um problema de intensi 

dade emocional. Nos fins,· eu acho que a gente .está brigando do mesmo 

lado, não é? É mais por aí a coisa. Agora, veja bem, bom, eu nao vou 

responder pelos colegas da área estadual que eu não conheço. Eu disse 

também claramente isso. Nós estamos, eu acho que a beleza do momento 

-histórico que a gente está v í.ve ndo ,. quer dizer, é a reformulação nas 

instituições. Isso é muito importante. Quer dizer, o que eu sinto lá .. 
na minha instituição,·quer dizer, uma instituição que nunca pensou em 

índio na vida, mas nunca, mas realmente nunca, entende, hoje, nós es 

tamos realmente debatendo isso, todo esse problema, quer dizer, há ~m 

grupo grande de colegas lá já debatendo esse problema, interessado 

nisso e ações que estão sur.gindo sobre isso. Quer dizer, no caso do 

Megaron, se e1e não quizer a intermediação em uma entidade como o Te 

rencio faz comigo, as vezes me liga, me liga lá prá casa, liga para a 

Procuradoria Jurídicv. ., quer dizer, mas dá uma vontade do canal estar 

aberto. JGlio Makuxi por exemplo, me liga constantemente tamb~m. Quer 

dizer, a gente está lá, está respondendo ao contato direto. Quer vir 

com outras entidades pode vir. Quer dizer, é só chegar, está abert:o. 

Agora, eu acho isso realmente importante, isso que o Megaron colocou 

aqui e 
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que o Paulo Lembrou o Raoni , colocando também sabe, porque ãs ve 

zes a gente é tentado. Às vezes vamos pensar um pouquinho, às v~ 

zes a gente é tentado pelo nosso ~onhecirnento, o melhor de ·bem 

_ eu posso conhecer igual~ você e pode mesmo até mais do que eu, 

não é?. Então a gente é tentado pelo nosso conhecimento, querer 

tranferir a ~ossa verdade para·~ verdade dos Índios, 

foi muito feliz, quer dizer, eu acho que é um marco histórico que 

a·gente não pode desperdiçar. Por isso é que eu fui.contra a voz 

do desânimo, não é? Quer dizer, é um marco histórico que realme~ 

te ~ão podemos desperdiçar e que as populações indígenas tomam 

consciência. Isso tem que ?er incentivado, certo? São índios, eu . . 
estou falando para vocês basicamente. Sabem, posso ~té falar erra 

do, vocês me vêem aqui dizer, está tudo errado, ótimo, não tem 

·problema. Então você me diz que eu estou erradb, eu abaixo a cab~ 

ça, mesmo porque vocês é q~e sabem da verdade de vocês, mas acho 

• 

que a verdade para vocês para esse negócio 'de organi 

zar, se organizarem, debaterem os problemas e chegarem para esses 

mecanismos mais abe r co s , i::í eu volto a falar para o rapaz que faz, 

eu vi que faz, um belo trabalho aí na FUNAI. Mas, quer dizer, e~ 

ses vários canais, sabe, o que nós fizemos hoje foi abrir canais, 

sabe. Aquilo .tudo era um Brasil antigo, tudo na base do executivo 

do seu Zé Sarney, do seu João ~atista Figueiredo, quer dizer, e~ 

se negócio que o presidente é o príncipe e a gente baixa a cabeça 

e a gente se conforma com isso, fica aqui, deixa prá cá, vamos 

deixar o príncipe, quer dizer, a beleza do processo que está aí é 
que abre janelas para vocês índios virem e dizei: olha eu estou 

pensando assim, faz isso assim e~ gente vai discutir. Olha, eu 

não faço greve fria, mas você diz,não é por aí, assim, tal, é isso 
sabe, é chegar e falar. O pessoal lá fala comigo a hora que eles 

querem. Tem o.telefone da minha casa, tem várias tribos aí que 

tem o telefone da minha casa. Ligam lá para minha casa, correto? 

Agora, ministério por estadual, não sei, acho que vai ser uma t~ 

refa muito grande também e tem que ficar em cima de mim, cobrando 

como o pessoal aqui fica cobrando. Como é Paulinho? 

Corno é, isso aí, como é que está isso aí? Então, agora, com a ªE 
guição de constitucionalidade em cima daqueles decretos do Sarney 

deve sair semana que vem, eu acho, Paulo me falar estar entend~n 

do. Quer'dizer, o nosso órgão também, isso é que é, tem que ter 

tudo claro. Não é verdade absoluta, não é uma gota. Agora, tem 

que ser cobradp aí por vocês. Agora as entidades não governamen 
·' . ~- .... : ' - 

tais tem que ficar em cima da gente, que ministério público é es 
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se? Qu~ instituição~ essa que foi feita para a sociedade~ estã 

fechando porta estã dormindo na ponte, entende~? E, tentando 

também colocar a parte inicial, quer dizer, é muito isso, eu acho 

que o grande momento foi esse: abriu-se, oxigenou-se, não h~ mais 

urna coisil f0ch~d~1 uma fund~ç5o, não está mais fec~atlo nisso; ela 

ex í.s t e, t udo bem, mas vamos compartilhar isso e o s índios· fazem a· 

sua história. Isso é mui to importante. N-ós estamos· a, reboque 
ai, tá? Isso é mui to importante, nós estamos· a r e boque , a hist.§ 

ria, eles vão fazer. Quer dizer, se o rapaz da FUNAI aqui fal6u, 

se a tribo 15 Gstá andando dG pampa, surgiria outras lideranç~s e 

t~l e questionarão este tipo, mas n;o ~ o meu problema chegar e 

manda~ parar de andar de pampa, está entendendo? Vão ter que bu~ 

car, tubo bem,~ união. Sem dGvida alguma. O 5rgão da Jn! 

ão agora, quer dizer, quem está demarcando é esse grupão aí que· 

colocou mui to bem. É un. negócio e tal· Mas . ago 

ra eu ~choque isso passa por todo um processo de q~estionamento 

a partir dai. Agora ePtão faltando quer dizer, se o 

cnra está usando pumpa, nRo é dele, é da comunidade. A ~omunidade 

que re8olva, tire a pampa do cara e ponha para ~lantar. Mas~ nao 

sou eu que vou dizer para ele não andar de pampa~ Eu vou dizer pa 

ra ele não andar de pampa? Eu vou dizer para o Terêncio, faz isso 

Terêncio, e o Terêncio me ouve, e corte m í.rrha _,pal.avra ou discorda 

de mim~ isso que§ importante, isso que~ fundamental,· por ai. 

Quero dizer que aquilo que o grupã.o está fazendo agora .e s s e e 

maior número, grande obra de Sari;1ey,. de . demarcação 
de terra indígena, aqueles crimes todos que está fazendo, eu nao 

diria de demarcaç~o, mas de esbulho de terras indígenas, eu ,acho 
que ogoverno atual o maior grileiro de ter~as indígenas que jã 

existiu, pelo menos neste s~culo, com certeza .. o q~e.o Paulo me 

troµxe inclusive n6s vamos entrar agora com a palavra rec~n 

temente estarei debatendo doi~ decretos recentes em cima da area 

Yanomam1 feito pelo Jucá, uma <li f o re n ç a de um ruê s e rne í.o , .. iam f i 
xando uma ~rea, vamo& supor 1.000, o outro dali.a um mes e meio 

sem um considerilndo a 11~0 ser repetir, os 9utros reduzindo as 

~rGus para 300. N~o, va1nos questionar isso. A partir do dia 6 e 
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J ü r Ld i.c a s u s tcn ta r o q n c :\ r e a 

capitulo dos í~dios nós podemos com grande habilid.:1de 

e impossível com o 
se~tido da pri~eira nova lei constitucional que é pPla ação da cult~ 
ra do própr.io. meio ambiente. ~orno é,. que .você v a í, pesar o meio ambie.!:! 

te se você cria uma realidade descontf~u~ de ilhas numa.nação indíge- 

na de Yanoma~i , então isso aqui no s dá instrumento se eu · 

não s~i, mas vou brigar para ganhar e~se direito eu t~nho e nao que 

ro.que nunca ninguém me tir~, vamos supor, se o poder executivo deci 
' . - 

~e.q~e demarca, mas n6s hoje ~emos insirumentos para questionar a 

decisão e o q~e importa é isso na ju?tiça é fixar o_que a tese tem 

que ser continua salvo se o poder executivo, faça como queira os ín 

dios· aí eles dizem, não vão para a justiça não, nô s macuxis .esta 

mos satisfeitos com a demarcação não vamos. Eu queria falar mais um 

pouco sobre esse problema da demarcação, quer dizer, n6s todos aqui . - 

e;tarnos -~~cordados qu~a_demarcação era feita pela FUNAI em cima de 

.. 

" critérios ant~opológic~s de ocupação, de levantamento geográfico,caE 

tógraficos e tudo, mas sempre visando a ocupação atual em relação a 
' . . , 
hist6ria da ~cupação .indigena, e a partir do governo Fiiueiredo nos- 

tivemos u~ decret~ famoso 88.118 em que se modificaram os critérios 

de demarcação, quer dizer, a partir daí podia opina_r o MIRAD, o Mi 
nistério do-Interior, os governos de estado, qualquer 6rgão oficial 

que tives se interessado o que significa que á FU~IA1 cont i nuava fazendo 

os seus levantamentos em relaç~o ao tamanho da terra e encaminhava e 

ra obrigada a por nos mapas todas as.ocupações existentes_, inclusive ·-. 
a'existência de estradas, cidades não seio que, encaminhava esse pro 

jeto par~- esse grupo que analisava a luz desses interesses todos q~e 
' 

ele disse para depois tomar decisões, quer diz~r, esse decr~to a 

lui da ~nitituiç~o hoje em vigor o artigo 198 era inteiramente in- 
constitucional e n6s não conseguimos que fosse declarado inconsti- 
tucionalidàde pela dificuldade que se tinha de arguir a incostitucio 

nali~a~e que o senhor sabe que hoje mudou,então q~ando eu vi na ·coi 

sa que a dem~rdação serã feita-pela União sem n~nhuma referênc~a não 

p~ecisava ser a fUNAI mais ao 6rq5o de 8ssist6ncia aos índios oJ .ao 

órgão da esfera federal qu~ se ocupava d~ questão indiqena, não, n~o 

há nenhuma referência a União simplesmente, olha aU nião para mim 

q~ando se p6s isso se tornou constitucional ou o grupão .. Quer. diz~r, 

eu acho que a dernurcação das terras indigon0s daqui para frente 

v5rios crit6rios que vão ser usados il soberania na 
cional interesse p6blico superior e ai por diante. Se me perrnite,com ... r· - - 

.•........•. . ..•... 
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licença eu vou aproveitar minha situação de coordeúadora par~ f~zer 

um comentário aqui sobre isso, me parece e meter meu bedelho i;i.uma a 
rea que nio j minha de direito~ Mas em todo c~so me parece o seguin 

t~ eu peço aos advogados que me corrijam, me parece que a·incôstitu 

clonalidade do 88.118, a luz da Constituição ainda vigente, não de 

pendia de ser executado ou não pela FUNAI. Ademarpaç;o dependia s\m, 

que o fato é área indígena aquela área ocupada pelos Índios e isso 

está na antiga ~onstituição como estã na nova, .a no;a constituição 

se declara que são terras tradicionalmente ocupadas. por índios aque 

las permanentemente habitadas as necessárias reprodução cultural, .a 

reprodução do seu meio ambiente, portanto não mudou nada ·quer dizert 

o que diz a Constituição nesse sentido a antiga co~o a nova é o se 

guinte quer dizer o interesse ou melhor os direitos. indigenas se so- 

_ brepõem a quaisquer outr0s e por isso é que é incostítucional sele 

var em conta os interesses' dos governos de estado, interesses dos ar 

rendatários, os interesses'. dos enfim, em suma os outros interesses e 

isso que tornava o 88.118 ·inconstitucional, tem um ou tro ponto que a 
gora de repente não me ocprre. Eu quero dizer para você.~ seguinte , 

na nova constituição um problema com o D')m João Pedro no 

Maranhão você não conseguiria remover uma cidade inteira porque oude 

está a ocupação não é habitação tradicional permanente existe uma ci 

dade lá com bancos e tudo e no entanto não está conseguindo remover 
' com base na legislação antiga, eu acho que você está enganada. ObseE 

vaçao: "falaram longe do microfone, não deu para entender". 

a União demarcada a União para demarcar que é o_ poder 

executivo, a união para demarcar a terra indígena, ela pode se valer 

dos meios que ela queira se valer, instituir grup6es, grupinhos, sub 

grupões por aí a fora correto? Agora o que abre chances hoje, voltan 

do aquela sua indagação a possibilidade do questionamento das deci 

sões da União com a ordem administrativa que tal esse que é o gr~nde 

ponto que esi& em jogo é o questionamento das decisões, que outrora 

ficavam por aí, se decidia, ninguém fazia r.ada, os índios não se ar 

ticulavam, articulados não estavam presentes não se faziam, nos er~ 

mos omissos nós não cumpríamos nada, então ficava tudo como estava·o 

que o grupao dizia está dii.:.o e acabou, agora hoje não, outro camí nho se abi 

com a futura constituição e com os conceitos bãsicos que o 

artigo 1 Q organização soe La L que cirto-ap li c&,/e 1 
p~rque a primeira pa Lav r a diz são rcconhcc í.do s então não está 

criando nada estã se reconhecendo que jã existe-e se voe~ j5 conhece 

uma coisa que jã existe essa norma~ por tal natureza auto-aplicãvel 

então não vai se esperar uma le.i para falar nisso não se deve reco- 

nhecer aqui não sei quem botou nem sei se botou visando isso, mas 
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foi uma delícia esse verbo aqui são reconhecidos porque ·significa.se 

voce reconhece uma coisa é porque ela já existe, ora se ela já exis 
te é obviamente· auto-aplicável não é? Quem colocou esse verbinho a- 

q~i jurídica incrível, deu para perceber não, en 
tão é por aí ,quer d i.z e z , é que ho j e a gente tem chct!lC_e de_questio 

nar o que vamos fazer na área Yanomami em breves dias, quer dizer, a 

FUNAI num espaço de·um"mês ela reduz uma área não-dá .nenhuma razão o 

que considero um· ato·arbitrário é fazem ainda esta demarcação crian 

do-ilhas, o que obviamente se contrap5em como a organização ~oci~l 

costumes e línguas que pede o que pede uma interação entre aquela na . - 
çao, quer dizer, então' nós hoje temos conceitos jurídicos para trab~ 

lhar elevados a categoria constituciorial, par~ trabalhar sobre a im- 

pugnaçao, mas quanto a junção nao, 

te teria para acabar com esse governo 

jurídico a gen 

criasse bons etc 

etc •••. , como é que vai fazer precisa demarcar não,não 

embora, po~quc olha, me parece que a grande vantagem hoje ao Estado 

brasileiro é o questionamento judicial dos atos administrativos, e 
essa e a função básica.yoci pode usar um mandado de segurança, pode 

usar uma eliminada aí é a questão que eu analiso e 

refaz, · os instrumentos e os índios já ternos a técnica qual e a me+ 

lhor técnica de operar a gente vai saber no momento do problema da 

comunidade indígena nos troux~r aí a gente vê ali no rnoment~~ os re 

médios aos ·índios são vários seria uma aula de processo aqui que nem 

cabe, mas eu quero deixar a idéia fundamental para ele responder o 
que a gente t-em conceito sim jurídico é importante 
constitucionalmente para questionar-o ato administrativo para a de 

marcação, esse que é o fundamental, esse me parece o fundamental, vo 

ce dispor de conceitos :jurídicos para questionar· ato administrat! 

v6 de demarcaç;o de terra indígena, agora ela realmente continua com 

a união se isso é bom ou não,aí podem falar. Só acrescentando uma 
coisa, eu ach6 o seguinte:não interessa se ê o grupão que vai ficar 

ou quem é, eu acho que isso é que é importante notar, não inter~ssa. 

Obser.vação: "mu i, t?s falam ao mesmo tempo e estão longe do microfone, 
não dã para entender11•• Se voc~s deixarem eu concluir o raciocínio 

talvez vocês possam concordar porque mas 
àeixa eu completar o raciocínio GU ucho que não interessa que seja o 

grupao outro õrgão entendeu, porque quem for d2marcar a terra indige 

na tem que-levar em conta o que está dito nessa C.ons~ituição, _ ·quer 

dizer, nâo adianta vir um grupão, vir outro 6rgâo qualquer e _querer 

damarcar deixando de considerar esses aspectos que são intituidos no 
texto consti tuc a on a Ir; 
questiona 

porque se deixar~ o r.iz o Dr. Cláudio, você 
. ~-· 

dentro de uma nação, então não _inte- 



105 

ressa se e o grupao, se é a FUNAI, o que interessa a União 
através que quaria fazer· isso, a União tem que demar 

car, agora para demarcar ela tem que levar em conta esses critérios que 

estâo aqui dentro do texto constitucional e que define o que~ ter~a in 

dígena reconhecendo o seu direito sobre essa terra, quer dizer, isso e 

o que eu acho importante.· 

Só um instantinho eu só queria dar um esclarecimento aqui dando 

a paternidade justamente desse do artigo 231 que foi. uma 

sugestão do Prof. Dalmo Dalare algum tempo absolutamente intencional 

foi também de sugestão do Dalmo Dalare essas atribuições para o Minis 

tério Público e foi feito com ~otal consciêncj_a, e se vocês olharem pem 

.não só, questão de reconhecimento aos índios da organização social de 

costumes etc, que isso foi 'intencional, mas também, as questões do .d~ 

reitos originãrios sobre a~ terras mais direitos originãrios gerais ta~ 

bãm sobre organização soei~! de costumes etc, e que.esia menç~o.ao di 

reito originãrio ~ extremamente poderosa. Porque-direitos_originãrios - 

significa que os direitos dos índios são anteriores ao próprio Estado, 

justamente por isso cabe ao Estado reconhece-los e não outorgá-los, en 

tão trata-se aqui de uma formulação extremamente poderosa- e nobre. Car 

los Moreira, por favor eu acho que ~om relação às leis indígenas e me 

canismos fundamentais para a demarcação de terras, eleições de áreas 

nós estamos rigorosamente repetindo um verso do Álvaro que dizia, voce 

est~ fazendo uma prevenção erudita sobre arte de navegar no mar 
para ser rigorosamenté porque 

voce veja o seguinte, como é que nesse país há o respeito pela formali 

dade que cerca o ato jurídico, que a gente tem que se dar com os atos 

do Estado que são desprezados com a mais absurda das impunidades • J.. e.x a s t;e 
uma coisa elementar em matéria d~ direito, direito constitucional um hi 
erarquismo · a Constituição é a lei. maior, as 

leis ordinárias que tem que se adequar à constituição e os decretos evi 

dentemente as leis não é possível você modificar uma lei, muito menos a 

Constituição com um mero decreto o artigo que criou o 

vão só atento a essa hierarquia de leis mas estabelece critérios abso - 

lutamente irrealizáveis porque pressupõem com consenso em termos de uma 

questão absolutamente, que~ a mais das quest6es brasile! 

rasque~ a posse das terras nâo s6 para os jndios mas por populaç6es despossufdas d2 
poder em choque com os interesses dominantes da sociedade·nacional. O grup~o ~ o maior 
inimigo.que existe dos direitos indigenas porque ele decide por consenso ele adquire 
um por cento, portanto as decis6es do grup~o s~o necessariamente 
essa coisa permanecer~ uma loucura 
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completa que mostra que ao lado de todas boas_ intenções, os erros 

e ilegalinades do período permanece no essencial em 

segundo lugar a coisa é tão louca que-o Supremo Tribunal Federal 

judiciãrio encarregado de interpretar a Consti 

tuição, em vez dele declarar para o ilegal ele 
através e~e declara que o artigo 191 na Consti- 

tuição é erro inconstitucional essa loucura 

·frontal e isso é o Brasil é em relação a isso que eu 
ess aposição do ilustre apoca 1 ·i pti co , relmente é de toda 

que nos criamos todas as preocupaçôes que os índios estão 

consagrando, por atacado e por varejo enquanto nós fazemos durante 
Qual é o caminho correto~, O caminh~ é reformular isso tudo 

mas na· base do d, r e i to da preservação, dos direi tos essenciais que 

sao na prática negados a cada momento seja pelo Estado ou seja por 

qualquer outra instituição, a maneira de fazer isso atrav~s de um 

órgão competente em que os índios se representem co-· 

mo pa·rte decisória e dec i.s í.v a , um órgão em que haja a presença indí- · ·· 

gena permanenté e que decida não soberanamente mas qualificadamente 

efu relação a direitos essenciais e especiais dos índios e esse órgãb 
tenha algo a dizer aos índios· como ficou a coisa agora dos direitos 

indígenas. A proteção dos direitos indígenas é ent~egue vagªmente ao 

esforço e da sociedade civil, etc. Isso represen 

ta concretamente, transformam os Índios em perrnanen· 

tes. Não ã p~ssivel defender índios, demarcar terras sem haver um 

pouco dedicado, eficiente que trabalhe junto com 

os Índios na solução desses problemasr 0 deslocamento das decisões 

nesses aspectos para qualq~er outro órgão desde que não seja um ór 

gao especializado é bom você entregar a saúde ao economista?Ou entr~ - 

gar as· questões de direito a o·resultado final 

é sem dúvida de muitosaspectos com respeito a isso aqui que eu colo 

quei todas as minhas dúvidas e as rninhàs preocupações 

é tudo o que está acontecendo nesse momento porque 
se realmente e é importante isso que tem até presença indígena ~qui 

dentro, se o Megaron vamos supor por hipótese tem a sua terra demar 

cada por esse órgão de forma que ele e seus parentes entendem equi,,~ 

cada que ~ã de fazer o Megarom, silenciar-se? Eu acho que pelo que 

o Màrcio colocou, que é pelo que o Paulo colocou aqui isso não mais 
ocorrerá ou correrá Megaron'? Ue acabou de me negar.Esse é o grande 

mo~ento meu caro doutor, es~a é a grande visão que não se pode _per- 

1. der mais, então o Mega·:,;og1_ com algum grupo .n âo governamental com ele 

seus parentes vão politic~mente acampar diante do raio do órgão que 
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seja é a visão.política dos índios, vão protest~r, vão descer pa 

ra Brasília como o Paulo falou aqui, é is.so meu Deus vamos perder a 

Visão histórica desse· momento fundamental eles virão .e isso deve ser 

estimulado como vieram e ganharam na Consti~uição. É o dado político 

e tem algo mais importante ainda que·é o dado jurídico que é o que 

se colocou de conceitos jurídicos aqui doutor,que n~ constituição d~ 

69 não existia, ag~ra eu volto a dizer, agora nós temos conceitos ju . . . . 

rídicos para trabalhar, antes não tinhamas nada como convinha a dita 

'du r a e esse ilustre 

nos por ordem 
acordo ~ue sai ~eli a·~ a 

será desinfluente agora concordo natural- 

mente é conservador, agora até que para i~so os índios virão, e eles 

devem·vir e essas entidades que trabalham com eles devem incentivá - 

los que venh~m agir politicamente nós.não podemos~ ficar 

senão vão sofrer muito ok, mas vamos brigar e há mecanismos hoje,que 

volto a dizer, há ~ecanismos que estão abertos pàra a postulação ju 

dicial outra ótica que não ótica política portanto eles podem desen- 

.volver dois tipos de trabalhos, o trabalho polí~ico de quest~onamen 

to perante o governo daquele ato de demarcação que lhe' é prejudicial 
e o questionamento judicial por eles próprios ou por apoio 
consórcio ativo como chamamos do ministério público federal, isso m~ 

u caro·doutor antes não existia, então alguma· coisa obviamente eu 

estou falando com fatos, alguma coisa obviamente 

do Nelson Rodrigues mudou, àgora resta nós fazermos viver aquilo que 

mudou, se nós não vivenciarmos este traço aqui é papel.-Eles não dei 

xaram de vir nunca doutora. Observação: "estão falando fora do mic_rQ 

fone, não.dá para entender, duas pessoas falam ao mesmo tempo" 

não interessa não interessa o que, a sociedade brasi- 

leíra, virem acampar em Brasília e continuam ilhados no Sobradi- 

nho, mas é luta aberta mas alguma coisa mudou e 
isso ninguém pode negar, a bom se a senhora acha que não mudou sãlã 
para que estar aqui, se algo não mudou não a razão de estar aqui,não 

nada disso e os atos concretos estão aí, e os questionamentos de co~ 

tato "de madereira está aí e o fazendeiro a justiça 

federal não tem muita coisa mudando sim,_esse ne- 

gativismo, essa visão apocalítica e que impede realmente as 

progressistas que comparam o seu espaço e isso, 

não vamos estrapólar na política. 

Eu p~diria que a gente continuasse esse debate ~entro das regras estf 
puladas. Claro, ·não senhora os Yanomames e outro lado claro vou pegar um pouco 

forças 

tudo bem, não e por a,, quer dizer, porque eu falei 
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isso, porque não está numa relação mais direta e outro 

tudo bem, mas vamos parar, então pronto doutor, vai pegar os outros 

mecanismos para questionar mais, vai me negar isso a luz do texto. 

cqnstituci6~al vai me negar isso, ~ntio pronto, e na p~ática tamb~m 

nada se fez o ministério público naàa fez, quero dizer, cadê a práti 

ca, eu estou joganao·falos, n~o doutor não estou defendendo ministé 

rio público eu só estou querendo mostrar que alguma coisa está sendo 

feita para tirar a idi~ia derrotista esse é o meu compromisso aqui e~ 

tendeu? Tá bem mas vRi precisar o :::::i.zei;ideiro que matou ·um dracruabá 

nos nao podemos acertar tudo de uma vez so, o que 

que há; mas nós só queremos melhorar isso Doutor, pois é mas sem a 

visão negativa, o que eu· não aguento é a visão.negativa, já não dá 

mais certo, isso é que não pode ma~s nesse pais tá, tem que viabili 

zar. Obs: "Discussão distante do microfone que não se pode entender" 

Por favor, eu pediria que esse debate continuasse de uma forma menos 

caótica e passo a palavra para José Carlos Libani que havia pedido. 

Eu acho que está tendo urna certa confusão na hora de privilegiar o 

remé~io jurídico como sendo a panacãia de todos os meles ai, eu achq 

que a gente estã esquecendo de ver aqui a inst;ncia politica, acho 

que é até propositalmente o que está acontecendo nesse momento do 

debate aqui, como é que o grupão chegou a ser, como é que ele veio a 

ser, eu me lembro enquanto estavam falando ai do senador Severo Go 

mes ele d í.z e ndo antes mesmo desses decretos da área Yanomami , esses 

mais recentes ai, a gente resolve quando chega no poder, eu acho que 

s e . foi delegada. a -Un í.âo o poder de demarcar vai ser no embate das 

forças nacionais para ver quem é que vai substituir esse grupao 

ou seja não vai ser apenas porque a gente conseguiu um bom instru 

mento de trabalho através de uma constituição que as coisas vao mu 

dar. Elas v;o ~udar também e ai eu resgato a sua id~.a desse novo 

tempo democrático, eu me permito discordar um pouco da Memélia se 

os índios sempre vieram aqui, agora eu que acompanho já há a I gum tempo 

e a pouco tempo viu1 não tenho privil~gio não, pois é eu ji estou me 

desclassificando de antemão Memélin., mas eu nunca vi as lideranças 

tão unidas quanto ao episódio da constituinte isso é inédito está 

certo, sempre eu vi antes Uilla coisa muito ~pica atê, por um lado ou 

por outro quer de índios quer de não indios tentando salvã-los, essa 

coisa salvacionista, eu me preocupo um pouco, quando os Índios estão 

Srfãos, ficaram inteiramente §rfãos agora com a promulgação do novo 

texto e da impressão de que a soluç~o viria atrav~s de um grande pai 

·-: 
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está certo ou de pais qualificados, um corpo de·técnicos hiper~u~ 

lificados que de agora em diante vão poder, ou só assim poderá 
~~alvar os indios de novo eu acho qu~ para mudar o grupão vai ter. 

que mudar a soci~dade porque se os militares atrav6s do conselho 

de segurança nacional estão dando as regras lá, eles não estão 

'dando ,as regras não só lá, yarnos_pegar ~m exemplo para comparar 

·a questão 6a energia nuclear por exemplo que é ~µtra caixa pr~ta, 

que n í.nquêm diz nada que eles gastam milhões em j or-na í.s para. dizer 

que acabou· o mistério etc e tal e fica t.~11.0 como era antes, quer d i, 
zer, não mudou nada, não mudou nada porque nós estamos_num proces 

so de transição, quer dizer saindo de uma coisa para chegar noutra 

e e Le s' continuam lá, continuam, dando as c a'r-t a s , então é porque a 

constituição é a ·panacéia para todos mas que a coisa não muda ne 

cessariamente, ela vai mudar no conjunto da sociedade nao vamoses 

quecer.'isso está certo, e ai é a questão não is~ indígena ela 

internacional.como um todo. Memélia, ~ó para lembrar 
e 

uma . ,• 

história de muito mais liderança, quer dizer, mui 
• • 1 • - 

to mais nação' indígena para derrubar o problema da ~qui, 

mais de 18 nações indígenas, quer dizer, nem .. a cop~tituição co~s~ 

guiu isso. Olha, que eu saiba os números do Pau'linho podem 111e aju 

dar, passou e muito eu mesmo acompanhei caravanas aqui, por exem 

plo~ no ano passado no dia que o Brasil foi descoberto eu acompa 

nhei Ínui"t~ ·mais do que isso aqui, tinha até bem mais que 18, eª.!! 

tes· a diferença é que antes eles viveram aqui para derrub~r che 

fe da FUNAI, dessa vez eles vieram para fazer o novo texto consti . - 
tucional que é quem manda na F,UNAI na instância, essa é_uma dife- 

_rença muito grande, e eles vieram falar de forma uníssuna e_ o que 

é melhor ainda não havia ninguém dirigindo dessa vez tá certo, 

quer dizer, foi uma coisa de consciência deles pr6prios _ quando _ ~ . ··- 
questionário etc ·e tal e chegaram a conclusão~ quer_dizer, foi 

por eles rne~mos. Foi, foi Memélia, você pod~ ~té levantar~ acu 

sar quem & que dirigiu, eu ilustra;ia nesta ~o~a. Deixa ~6 e~ fa 

zer um comentário, estou de pleno acordo com o que ele acabou de 

falar p-orque eu acho que quando se questiona, e na prática _como 

vai ser isso, eu acho o seguinte gente~ninguém pode evidentemente 

em sã consciência achar que porque ficou inscrito na constituíção 
o direito dos indios, a sua terra, porque ficou garantido esse di 

reito, 'porque enfim urna série de conquistas foram cons~gradas no 

texto ~onsi{tucional isso não significa que essas conquistas se 

rão necessariamente respeitadas, serão automaticamente respeita 

da8, quer dizer, isso é o primeiro passo de urna luta que é muito 
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maior eu ·acho que nós não podemos perdef_._isso de vista· evidente 

mente, é óbvio que nós não vamos resolver estas questões sempre 

ou só nos tribunais. o que nós não podemos de um ladci é e-squecer 

:que os tribunais em Última instância decidem a questão jurídica,~ 

gora por outro lado;nõs t2remos que ter sempre em men~~ que a noi 

sa posição política, a luta política é acima de tudo a maior _que 

nós ternos que ter ·prà transtormar a sociedade.Não é.num tribunal 

que nos vamos construir uma sociedade nova, isso nós temos _ ·que 

ter claro. Agora1ignorar esse texto para e~ 

s a luta oolí +i.c a e t.ambérn para a luta jurídica e negar um avanço 

que foi conquistado, que foi obtido , quer dizer, é evidente 

que nos sabemos que por causa desse tempo talvez intensificaram 

os ataques por parte da FUNAI, por parte dos madereiros~as terras 

indigenas nesses filtimos dias, n6s sabemos dissq -a.gora então e~a 

.melhor não ter feito esse texto para evitar esse tipo d8 at~que, 

,Vós vamos chegar a essa conclusão . 5abe o que às vezes me preocu 

pa '{É isso. É que quando as pessoas dizem tudo bem para o -tex 

to só que agora- os índios estão sofrendo mais, antes de 

entrar em vigor estão apressando para acabar com isso, é como no 

caso dos concessões de canais de rádio e televisão, então não e 
ra melhor ter transferido para o Congresso o poder de conceder·os 

canais de rãdic e televisão, só porq~e o seu José Sarney, ~eu An 

t6nio Carlos Magalhães estão agora queimando o que tem na mão?N.;o 

n6s não t~mos como impedir que eles façam o que estão fazendo.Ag2 
ra. de_qualquer forma eu acho que não dá para pegar 0- que-l:oi um a 

vanço e .es tàno texto constitucional por exemplo que o congresso t~ 
rá que aprovar.concessões de rádio·e·tclevisão, quer dizer, paci 

ência nós vamos encontrar uma situação tal que muita coisa . vai 

ter que ser refeita, paciência, o imporiante i que isto aqui sir 

va não como uma panacéia para todos males. É lógico que não é is- 

50 comq rcm~dio que vai resolver todos os problemas e que 

criou a sociedade que nós gostaríamos de ter no Brasil. Não criou. 

Ninguém pode a~har isso, está longe de ser isso, agora o que eu 

acho até falando nesse sentido urna das coisas mais bem elaboradas 

que eu vi a respeito dessa nova constituição foi artigo 

na pãgina 3 da folha en1 qu2 ele procura na verdade dizer o segui~ 

te, isto aqui ê o retrato do Brasil mol ou bem~ isso, isso Iol 

o que conseguimos fazer, está cheio de contradição está sim, ain- 

da bem, porque ontem não tiveram contradição 

· eles tinham só pela classe dominante, nós con se quj, 

mos agora incluir m~~-- -~érie d~-!-· c_oj '; S_é!S n~~ssa hegemonia que vinha do 
' . '-·~ .•. -. 

começo ao fim do texto constitucional semp r e foi assim, então o 
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qu~ eu acho nós temos que ter essa visão muito clara o texto por si só nao vai re 
solver os problemas indígenas como não vai resolver todos problemas de toda popu- . 
lação_~rasilei~a, agora n6s temos~ que ter sempre clarp que. i. p~eciso·~ontin~ar 
'lutando .par.a a transformação da sociedade que nós queremos promoven.: Nã.o_..yai : se 
esgotar, não pode se esgotar com a promulgação da nova constj tutcâc óbv í o ;' : já_ 
são 6 horas e eu vou dar a palavra para Porffrio e em seguida ao Beta e termina~: 
mos .. .- 
PORFIRIO: · Eu queria fazer aqui. um pequeno retrospecto da ati~idad~-indigenista . . . 
com relação a demarcação de terras indfgen_as, eu quando ... comece i- ç meu. ind_:i:g~njs- 
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FITA 7 - LADO "A" 

- Eu tive a oportunidade junto com os índios de demarcar varias 

terras i~digcnas neste pais. Nehu~a destas terras demarcadas n6s 

contamos com ajuda da justiça, muito pelo contrãrio, a minha 

pris;o foi decreta~a vãrias vezbs pSlos juizes, porque eu estava 

do lado dos índios, e.nós estávamos demarcando terras indígenas, 

·e :todo arcabouço jurídico fazia com que, quem se colocasse em de 

~esa desses índios 11a demarcaç;o dessas terras terminasse prece~ 

sado, e as vezes preso. Isso dentro 4o arcabouço jurídico, eu 

lembro do dia 19 de dezembro de 1973, quando.foi sancionado o 

estatuto de índio, eu estava no rtio Camumâ , eu apreende junto com 

os índios 3 barcos de pesca porque eu acreditva qu~ a lei vigor~ 

ria no dia seguinte publicado no diãrio oficial, e assim foi, 

proibindo pesca ·na ãrea indígena que era exclusiva dos índios no 

caso ~o Unduruau eu chegueí em Manaus, fui preso, preso pelo ca 

pitão dos portos.~ eu assisti entrar em vigor o estatuto dos i~ 

dias, mas com relação às terras indígenas foi feito tanto artifi 

cio, foi feita tanta brincadeira na aplicação da le~, e a lei i 
tão difícil e os j"uízes, promotores e procurados, eles criam 

tanta dificuldade para os brancos como eu, imagine para os ín 

dios, que como falou aqui _o Megaron não conhece os mecanismos 

do branco e tem dificuldades como nós brancos, também .temos, nós 
que não somos advogados que não nos aproximamos dessa paraferná 

lia, deste arcabouço jurídico deste país. Com a demarcação de uma 
area indígena ela não se procede· simplesmente atrav~s de um de 

ereto, através de normas, não, ela· tem motivos, motivos para ser 

demarcada, ela simplesmente não é eu aqui em Brasília, ou eu a~ 
cidindo marcar área indígena, fica tudo bem, está demarcado ,~ão,- 
isso antecede uma s~rie de aç6es, uma delas~ impedir 

de que o branco entre naquela terra e na hora em que 

quer entrar ele não quer saber se aqui-os magistrados, 

.,._/ 

essa açao 

o branco 

vão decre 
tarou não, ele entra e sente que vai ser demarcado, ele começa 

a agir de uma forma de pressão tão violenta, que vai lá na area 

e tenta expulsar, tenL~ descaracterizar a ocupação da terra para 

quando chegar no reconhecer, como o Senhor louvou bem, c1 reconhe 
ceras terras indÍgenas, lá não tem mais nenhum sinal que ali se 

ja terra ind{gena, nem sinal, não tem riem Índio se possível. 

fntão e oseguinte, eu ac:ho,na mínha opinião, é ainda muito dificil 
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se aplicar a lei neste país. Nós temos um exemplo prático. que e 

o caso Patachó. ~ um martírio que aqueles 'índios que vieram aqui, 

que spfr.eram, foram baleados, pe r s e.qu Ldo s , corrido e o processo 

'Patachó repousa na mão do juiz do Supremo ·Tribunal Federal. Ou 

seja. repousa lã h~ mais de 5 anos, sabe, hE m~is de 5 anos, ~s 

.juízes (mudou o nome do Supremo Tribunal, ~gora.~ ·outro 

norneJ que vão julgar esses processos, sobre. terr~s indÍge.nas, 

-s·ão os mesmos, com excessão de algum outro nome ado que vai ·.ser 

também de uma elite dominante, não pense que um zê povinho vai 

chegar ao Supremo não, um índio vai chegar ao Supremo, um c'ab~ 

elo não vai chegar ao Supremo. Só vai chegar ao ~upremo na últi 

ma instância pessoas de elite, e essa elite sempre vai julgar CQ 

mo sempre julgou a favor da elite dominante. Então a ConstituiQ 

te ao aprovar este texto, tenho certeza que foi, assiti inclusi 

ve as discussões/foi o:melhor texto que poderia ser feito em fun 

ção das forças, o que nós tememos é que derrepente 'nós temos um 

belo texto e não temo~. a demarcação das áreas, e se a~ temos, te 

mos de forma que os índios, o direito dos índios, as terras dos 

índios· não sejam reconhecidas.,Pessoas aoui vendo esse depoimen ~ - 
to, com. esse louvor, que beleza, agora vamos ter uma nova ou nQ 

vo país. Eu já vi esse novo país, várias vezes, quando saiu o e~ 

tatuto do índio era essa mesma coisa. Essa mesma.euforia que nós 

etamos.-tendo- agora. E hoje o estatuto do índio· está. aí, caduco, 

está. caduco. A_s terras demarcadas utili·zando a lei . são. po::!_ 

cos. A maioria das terras no Brasil foram.demarcadas na bala, com 

mortes de índios e funcionários. ·Por mais condenados que sejam 

funcionários da FUNAI, ou seja ·esses funcio·narios estão lá, que 

vao ao teodolito com facão, abrindo a picada·é. que fazem a demar 

caçao, não é discurso, é aquilo que está lá •. Enntão eu, -meu ·pro 

nunciamento aqui não é apocalíptico, eu gostaria muito é de ver 

nos meus últimos dias de vida, é ver as terras ·dos índios, todas 

demarcadas. Todos os invasores fora, a justiça metendo. na cadeia 

·os assa~sinos dos Índios, está certo que eu não conheço. Eu tr~ 

balho·há vinte anos junto aos índios, e eu não conheço nenhum 

criminoso .que tenha sido .preso, julgado, e condenado na cadeia, 

eu assisti a várias mortes de Índios. Eu acho que se essa Const~ 

tui9ão ajudar a mudar a cabeça dos juí?es e também o mecanismo 

do processo· judicial desse pais, eu louvarei~Mais eu tenho minhas 

dúvidas. Era isso o que tinha a colocar. 
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7 Porfírio eu só quero fazer uma pergunta ã·você. Essa Constituição 

voe~ reconhece que ela permite que os índj_os tracem seu destino? VQ 

cê concorda ou discorda que os pr6prios índios ~rac~m o seu destino?· 

A C~nstituiç§o permite isso.coisa que nenhuma outra Constituição 

permitiu. Eu estou fazendo agora a pergunta. Leio·o artigo para os 

senhores se não leram, já foi citado 10 vezes aqui. 

- Qual a sua pergunta? 

- Os indios que nos conhecem, que conhecem a Constitui.nte, eles po 

der ão procurar e_ncontrar a solução para seus destino's '· · mas isso o 

senhor desconhece, deve ter esquecido que tem índios que não têm con 

tato conosç?, deve ter esquecido que tem Índios que não tem nem con 

tato conosco. E eles n~o conhecem a Constituinte. 

- Isso elimina o que voe~ coriseguiu? - não elimina. Obrigado, vou 

dizer urna do arco de tutela," ele falou nos Patachós, como Djalma Ta 

paj6s, cha~a-se Djalma? ele~~ índio ou não? Gltima pergunta~ .. 
Beto: o comentário, Bom eu vou até sentar aqui, pelo· següinte, eu 

quer.o fazer um comentário sobre porque é- preciso dizer, acho que por 

uma questão de ordem. Acho que várias.pessoas que estão aqui estão 

no ramo, as pessoas tem passados· e nos conhecerr.os mutuamente de o~ 

tros carnavais· .. E há a hipótese.de poder .sobre as questões que estão 

sendo· discutidas aqui. Que se não forem tratadas, tudo isso aqui vi 

ra uma certa conversa mole, e·o que eu queria dizer, é q?e esse Se 

minário foi organizado pelo INESC, pelo que eü entendi como um Se- 

. minãrio de avaliação e perspectivas da constituinte. Eu acho que há 

um grupo de Instituições da sociedade e há uma pequenina parcela de 

índios .aí, eu· estou de acordo. O processo constituinte esteve imen 

samente longe àas aldeias, foi basicamente uma briga de brancos no 

momento final, houve a mobilizaçio de índios, em momentos decisivos 

eu acho. E aí ocorriam coisas novas, coisas importantes mais tem que 

ser ponderadas. Eu acho que o fato de que haviam.56 grupos indíge - 

nas presentes, não vamos usar esta estatística também ingenuamente. 

Nem essa e nem aquela de 1980, nem aquela de todos os encontros de caráter ge - 
ra ·1, que t or am encontros frequentemente montados a tr evcs de uma rede de i nt.e rmedj 
á ri os que po r um proces sc de comput acào que t rouxerem a Bras Í i i a os seus a 1 ia - 
dos preferenciais a nfvel local e a·gente sabe todos os problemas que is 

.... - ~-··· 
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·so. Lmp Ld.ca , na ida e na volta. Então vamos -bo t.a.r. a bola no chão, 

a gente já se .conhece, vamos falar da política. Há fatos novos 

·important.es. Por exemplo o fato de que numericamente os 1~aiapós 

eram :1egemônicos na fase final do processo final da Constituinte, 

os ~l~imos 3 meses e os 

Gaiapó vieram a Brasília, preponderantemente com a sua pró~ria 

grana. Por aMt0 conv~cação, chegando aqui, acabaram se junt~ndo 

.num e·squema de -apo í.o , em -que a·s o r qa.n i.z-a ç óe s tinham ·acumul-ado 

aqui, e não só v i.e r am com a sua própria grana, e acabaram se ju_g 

tando aí, como foram os comandantes da performance, da imensa pe~ 

forrnance que eles fizeram e comandaram o tempo todo. Ei'es dirigi 

ram politicamente a performance que teve uma imensa 

e~icãcia poiit~ca naquele momento final .. Então eu 

acho que, um dos comentários feitos aqui;eu participo de uma or 

ganização chamada CEDI , fez boa parte do trabalho de retaguarda 

de urna coisinha mu í.t.o pequena chamada de c'oo r'd'e na ç âo da c arnp arih a, 
pobres 'na Constituinte que -ê um Exército de Branca Leo::ie, e fez 

um trabalhinh6, competente que compôs com outros setores organi 

zados de grupos indígenas que, compôs com a igreja católica, atra 

vês do CIM.L, que se confrontou num processo político de longo 

prazo e consegúiu' certas coisas que nos animam hoje. ·Essas coi 

sas nos animam com essa dimensão, há várias·outras coisas· -- que 
nos anim-am e várias que nos desanimam, não é? Então vamos ponde 

raras coisas, porque se não esse ping-pong aqui, porque ele não 

revela, de fato, toda a extensão não só da história passada, e~ 

mo os projetos de poder para o futuro próximo, porque nós ter~ 

. mos eleições presidenciais parà o próximo ano,· e as pessoas ,já 
estão se mov í.merre a'ado por conta disso, isso aaui fica uma conver ~ - 
sa mole para boi dormir não é, agora, eu queria dizer essa ·aaveE 

tência e propor, que as pessoas escutassem-com um pouco mais de 

calma porque o ~ernin&rio vai rolar amanhã e n6s ainda n;o fal~ 

mos sobre o trabalho que fizemos e se fizemos bem feito. Por -is 

so· que nós levamos. Fizemos bem -feito, não é? alguns fizer.aro, 

outras pessoas não fizeram. Fizeram outros trabalhos, porque ti - 
.nharn· outra estratégia política. A responsabilidade sobre o que 

já foi feito, e como feito, cabe parte para as pessoas que trab~ 

lharam para isso E eu estou de acordo com a idéia de quem não es 

tiver organizado de forma permanente, plantado na- sociedade, 

etc, sem uma estratégia não vai ter saída mesmo. Quer•dizer, sem 

essa de esperar ~- "Jt1Ô. Agora eu .acho que há ou tr o s projetos de po 
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lítica em.jogo na· cena política prasileira, há outras estraté 

gias de poder, hã outros estilos. Quer <lizér,· eu ~choque as ?e~ 

.soas se identificam, batalham e.vão à luta; se inscrevem em faE 

- çoes e tal. Eu mode st ame u bc me coloco do ponto ·de vista, de u.:1.:1 

oryérnização d e s e r v i ço s , que nfio ·se _auto-convoca, que p a rt.Lo i.po u 

de uma articulação política, restrita. Isso é um lado, o outro 

làdo é que ouv í.ndo pa'rtes das ponde na çõe s política aqui, e eu me 

lembro que essas ponderações também são históricas# Eu me lembro 

.que no início da ·transição política se fizeram.encontros qué i~ 
varam certo sertor _dos quais eu -não me incluo e a minha·organi 

zaçao não se incluiu,naquela ipoca, que -se animaram como senhor 

Tancredo Neves se ·animaram.com a transiçio política. ·Que fizeram 

esportes de poder e foram ao pocer do executivo, porque aceit~ 

· ram,o desafio e se animaram com as possibilidades políticas ·aber 

tas por aquela transição, com aquele aspecto poli t.Lco , . com as· for 

ças ~olfticas que contavam. Essas pessoas desenvolveram determi 

. nado trabalho de órgão indigenista oficial que eventualme-ntE; ca 

. beria uma av aLí.a.câo •. Agora desde .. aquele momerrto , entendo agora 

falan_do · tranquiJ.arnente. Entendo uma coisa mui to séria que . está 

sendo colocado aqui, no qual estou de acordo enquanto pondera . . 
ção, eu·acho que quem está.com o processo da questão indígena,· 

pensando nos.Guaranis que foram expulsos, 2ensando nos _Pirãas 

que foram· visitados a semana passada, pensando nos Uauau, real 

mente, a situaçao·é desesperadora, porque significari~ · pensar 

possibilidades abertas por essa Constituição que estão 

na hipótese que os atores políticos principais, tem capacida 

de de organização de intervenção, direta no processo e não há al 

ternativa política possível. 1videntemente que se nós· atenta~ 

mos para o fato do~ 18 O povos indígenas existente no Brasi 1 h.9. 

je só 35 tem mais de mil pessoas, que os demais são micro sacie- 

. dades< , que a maioria não fala por 

tugues, que tem uma densidade demográfica baixíssima, que desc~ 

nhece. Evidentemente vamos ter que chegar a uma-conclusão que de 

vera ser ponderada. E aí estou de acordo com yárias qu~stões 

• 

-Quem vai demarcar? como s~rá isso ~ - ~ T ai? O que esta ai, nos nao 

qu e r emo s , t.u fiz pé f í.r me ::e.ré~ que-a 90.nte ·nãcxleixass8 que f:!S 

sa·constituição engessasse e naturalizasse nenhuma forma pre-coQ 

cebida, de, formato do executivo, porque eu acho que-isso é uma 

luta basicamente política que tem de ser travada em outra instân 

eia. Acho que o grupfio tem que dunçar, nós ternos que repor u~a 
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co í.sa 'que funcione, mas é preciso te·r corrd-i.cfie s políticas para 

isso. Agora e~ acho que eu participei de urna coordenação que p~ 

xou uma luta poli t. í,c a, pensando não em: nqs quer · dizer .não _pe~sando 

- _basicamente nos Guaranis e nos Muras. Foi-pensando nos Ticu5s, 

pensando nos Ci2p6s qu0r ~izer ·p8nsa~do nos grupos que tem uma 

certa capacidade, organizativa e de intervenção e que podem abrir 
uma estrada,. que as ou t.z as coi.s.as venham atráz. Agora de fato, 

esse dilema entre ,pessoas, por qualquer razão, raz5es históricas 

tem participado de experiências ligadas a grupos de pouco cont~ 

to de densidade ae·mográfica 'ba í.xa , de baixa capacidade o r qe n í.z a 
tiva. Posso estar fazendo uma.hipótese errada, me parece que ten 

. dencialmente, tem se animado, .mai s por umà possibilidade históri 

ca -que f o s.s e uma formação de um executivo forte, que voce J uma 

vez li, consegue fazer com que as coisas funciôn~m. Eu acho que 

esta hipótese historicamenbe, no meu modo de ver, j; foi testada 

há décadas. Acho que agora está na hora de testar outra hipóte 

se. Com responsabilidade política, porque não se trata e eu di~ 

que não ac~ito, acho que esse texto da Constituinte o que ele 

faz é não engressar de forma naturalizada do executivo para aca 

tara questão indígena. De maneira nenhuma ele impede que â gen 

te discuta. Eu acho que a gente tem que discutir, formas e alter 

nativas do execut.ivo para conti·nuar a tendendo e que·a Constit-u;i. 

~ão, que está aí, que impõe a União e acho que o tempo político 

desta discussão, é o tema político da Campanha Presid~ncial do 

próximo ano, e acho modestamente, como parte de um fragmento do 

Exército de Branca Leone, p~la parte que me toca, estou disposto. 

a discutir com todo mundo - ~em temos aí uma pauta para amanhã e 

.Com estas palavra~. termino agradecendo expositores e debatedo 

res e aos demais pessoas e das entidades, - · 

Acredito inclusive que 

a discussão de hoje, ela tem que cam:i.n.har muito para lado do fu 
tu_ro. Daqui pra frente, visto que a gente j4i teve uma geral 

I 
o~ 

tem, a re~peito o que foi realmente vit6ria, a nível do conte~ 

to constitucional e dos do fator complicante que signi 

fica essa vitória, também cdmo é que nos teremos a partir de ag?._ 

ra, ent~o n6s (Orno entidades e índios de lideranças indígenas, e 
esse programa foi feito propositadamente, nesse sentido, para 

que no final nós pudessemas avaliar a partii das informaç6es de 

parlamentares e juristas as nossas próprias estratégias 

as nossas cabeças, ·as rro s s.a s entidades no sentido 
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dessa próxima etapa de trabalhos que se iniciará. Eu.queria chà 

mar a mesa Carlos Alberto Ricardo do CEDI~ 

Abel, por favor, Carlos Zaquini, CONAGE Wandelino Teixeira, ANAI 

~-GOIAS ANAI BAHIA,CTI, Gilberto Azanha, Larnar- Mauro, Leonel.Pa· 

ra coordenar os trabalhos eu chamo o Moura do INESC e· a relatora 

~essa proeza é a L~na. Eµ pediria sempre que quem fizesse inter 

venção, viesse ao ~icrofone, porque os trabalhos· estão sendo gra 

vades para posterior documentação. Obrigada. 

Bom dia, continuando os trabalhos, hoje nós daríamos 15 

minutos a cada entidade e as in~ervenções. seriam de 3 minutos e 

a gente gostaria por ser o último qia, e por ser realmente, oque 

para o futuro vai interessar mais a questão" indígena, que essas 

pessoas pe prendessem m~is às ques~Ões de.perspectivas das estra 
' - 

tégias do que se fazer da legislação complementar e ordinária o 

que se fazer.nos artigos auto aplicáveis para que os direitos i~ 

dígenas fossem realmente respeitados. A gente sabe que as leis 

np Brasil não tem urna tradição de serem- respeitadas e está have~ 

do jã por parte .de ~odas as entidades que participaram da Cons - 

tituinte, urna preocupação de que os dispositivos se façam preseR 

tes em forma de direito dos diretis alcançados. Vamos ouvir ini 

cialmente o companheiro de CEDI. 

CARLOS ALBERTO RICARDO - 0 Beto que fará sua lª intervenção. 

• 

Eu queria colocar uma questão de ordem, lQ eu acho que 

o papel que a gente dá a esse apoio durante o processo. consti- 

tuinte no conjunto foi imp9rtante, mas o interior delas foi 

muito diferente cada qual. Talvez, qertamente isto vai marcar 

o que as pessoas vao falar. Por um lado, por outro lado, acho 

que o papel o CIMI, teve durante esse processo, proporcional 

mente é um papel preponderante, quer dizer é uma.estrutura de 

caráter nacional, eles se envolveram, de maneira contundente nes 

te processo _e acho que a ausência deles prejudica muito qualquer 

um dos itens que a gente venha a tratar sobre a participação de 

organizações de apoio no processo da Constituinte. Quer seja a 

gente te,ntasse fazer uma memória, quer seja a gente tentasse-fa 

zer uma avaliação, quer seja a gente tentasse fazer uma perspec- 

tiva. Então eu tenho que ponderar isso. Eu acho se a agente tivesse que 
dividir o tempo a gente deveria se entender sobre a pauta e sobre a proporcio 
nalidade do tempo, em função do peso relativo do trabalho que foi feito. Então 
eu queria quase consul 
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tar preliminarmente ~e podia chegar a um acordo explí~ito. quer 

_ dizer, se a gente vai fazer um pouco de mern6ria do processo de 

pa~ticipação, de organização de apoio dur~nte uma constituinte. 

lsso seria um item de pauta possível, além de uma·avaliação, eu 

acho que essq avaliação provavel~ente como foi dito ontem sera 

b~stante redundante, me parece. E no 3Q pontó seria ver 9 ponto 
de vista das organizações de apoio e perspectivas de trabalho 

mesmo cóncreto que estão vendo essa possibilidade aqui, que as 

pessoas estão fazendo o que as·pessoas pensam fazer e como e 

las pensam eventualmente se articular.daqui para frente. Então 

eu estou colocançio aqui mesmo uma questão de ordem. Somos mui 

tos, quer dizer então, eu não sei, se n6s deveriamps conversar 

um pouco sobre isso antes, ou meto brasa logo, nesses 3 pontos 

não sei, o que seria mais oportuno. Porque de fato este seminá 

rio tem uma função de avaliar também o processo, não só o resul 

tado. Porque depende um pouco da avaliação do proces~o, e con 

clusões de como a gente vai prosseguir. Estou levantando uma 

questão preliminar, alguém quer comentar isso aí? 

É Beto, a gente concorda que as entidades presentes, e-· 
las tem em mente o que foi cada entidade na Constituinte. Eu 

pessoalmente pelo INESP, participei de toda a constituinte, mas 

diretamente pela questão indígena, essa questão foi mais trata 

da p~la ABA e acho que todas as pessoas concordam que ~sentida 

des que estiveram sempre pre'."entes na constituinte, elas deve 

riam tirar um tempo necessári? para esclarecer, concordo que 

foi urna das entida~es mais presentes de discernir, decidir, u- 
nir e algumas outras e obviamente essas entidades tem assi~. 

mais o que dizer e avaliar e a gente procura-garantir os direi 

tos das outras. O que o p~ssoal acha disso? eu concordo das 

perspectivas e tal1 porque faltou, a presença a avaliação do 

CIMI, até pelo peso que tem, isto é, que tem a entidade, na 

questão indígena e na participação àela. Diante dessa coloca - 

ção que o Beta faz, eu penso que a gente tem que ser mui-to rea 

lista, no seguinte sentido: como o CIMI não estã presente, como 

o CIMI n;o veio ontem a tarde num momento tão importante, eu 

acho que a gente nio tem que avaliar mais nada nio. Acho que de fato temos 

que ir para esses 2 pontos finais, e finalmente ver as perspectivas, porque 
não podemos ficar chorando aus~ncia de quem n~o veio falar. Seria minha opi 

n í ào , Abel -·Eu sou Abe l da CCPY, eu acho o seqtri rrte , que também seria colo 
so, 
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nos estarmos a fazer pequenas avaliações do que sucê~eu ontem e 

anteontem à noite·. Acho que do ponto de . vista da CCPY ~u me pre2_ 

cupava com essa reunião. O que fazer aqui hoje tenho uma 

que vai um pouco com a do Beto. 

Talvez o mais interessante fosse diijcutir, de co ..,.. 
mo continuar os trabalhos. A partir dela como base feita e montada 

e trabalhou durante, desde o início·da Constiu~nte. Em São Paulo 

nós estamos ligados a um grupo,CEDI ·, Alrnir, a CPI, a CTI também • 

e estávamos sempre presentes em Brasília, nós acompanhávamos 

diariamente, praticamente tudo qu_e sucedia aqui. Através do Mar 

cio Sant i rt i, que foi uma pessoa que da entidade, cooE_ 

de riou , participou, era um contato básico·, mais eficiente, junto 

aos congressistas e também com outras entidades e ~utras forças 

que de um certo modo cooperaram ou se aliaram nessa tarefa de 

4 realizar o trabalho da linha indígena, dentro do Congresso Cons 

tituinte .. Ontem mesmo já se preocupava com o que seria hoje, nos 

já tomamos algumas, já fizemos até uma reunião, logo depois que 

·acabou os trabalhos com o Dr. Fon te 11.e~ , reuniu ...• 

• 

FITA 7 - LADO "B" 

De como agito, porque a situação Yanonami todos sabem, não e so 

yanomami mas a situação ao· povo· Yanomami é urna situação que a ca 

da -dia fica mais dramática,mais te~rível e nós não podemos ficar 

de braços cruzados. Sabemos que esses artigos que são _auto apli 

cáveis que estão na constituinte que vai ser pr?mulgada,eles dão 

algumas armas, dão algumas formas de ação imediata, mas vamos 

ser sinceros, não quero ser pessimista, mas pelo que nós sabemos 

-pela nossa experiência é que essas armas e essas ações. elas nao 

querem·dize~ que nós vamos ter algum sucesso. A situação e gra 

vissima, o Carlos Zaquimi queria que dissesse mais alguma coisa 

que já foi dita aqui. Portanto eu peço à você também fazer um re 

sumo mais eficiente, o mais dram~tico possível, porque já outras 

áreas no p,ico da Neblina já estão sofrendo a i nva s ao brutal e 
parece que o governo vai tomar certas medidas, por que esse ·Pi~ 

co '9.a Neblina é uma área que já está defendida por lei desde 1969 

ou é 79, nós tememos que eles usem agora e façam uma ação justa 
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mente para deixar de lado a questão maior de hoje qu~ é milhares e 

milhares que já sé encontram acima de trinta mil e 20 ~ informação 

de Roraima que dias leias, levas das chuvas continuam ihdo par~ o 

girimpo de Porto Ma_galhães. Então por enquanto era isso o que eu 

tinha a dizer. Eu acho que a coisa principal ã a segµinte: n5o S8 

perca o trabalho que foi feito que se mantenha os vínculos, pesso 

almente estou fala~do aq~i do grupo de são Paul9 .- não é que seja 

um grupo privilegiado, é que lá, realmente, essas entidades· estão 

unidas, desde o começo em torno de um trabalho comum, e que nao 

quer dizer que ela precise ou excJua hoje as entidades, sejam ãe 

onde forem, de tamanho que a gente possa ime4iatamente formar um 

núc Leo , um centro de coordenação, um esc.ritório aqui em Brasília r 

para começar a tratar desde amanhã, 2ª feira, do q~e fazem em tor 

no da legislação complementar e as leis ordinárias. Eu acho que i~ 

so é fundamental, por que se não, vai dividirmos e por água abaixo 

o trabalho que foi duro, dramático, mas no entanto muito importan 

te, que foi feito agora. Por enquanto é isso. 

Fica aberta a participação do CIMI se por acaso ela chegar 

e nós começaremos o trabalho ouvindo a palavra do Beto. Eu vou 

vai um pequeno informe sobre o que nós estamos fazendo e o que a 

gente pretende fazer daqui para frente, e como levantar algumas 

questões para o debate, acho melhor as pessoas fazerem.algumas per 

guntas depois. 

BETO: Bom, o problema para ser do processo da Constituinte foi ba 

sicamente o papel de retaguarda, que aliás vem desde a origem do 

trabalho dos índios. O CEDI como vocês sabem é uma organização que 

não trabalha apenas com a questão indígena, a questão indígena é 
. . 

um dos projetos que o .. CEDI faz e faz basicamente numa linha de re- 

taguarda de produção de subsídios para os atores políticos direto~ 

quer sejam os índios, quer sejam as organizações de apoio que no 

caso desse campo político da questão indígena, são os atores dire 

tos, a gente tem marcado nossa atuação por essa filosofia, nao so 

por essa modalidade de trabalho mas também da maneira pela qual a 

gente produz subsídios que entram na cena política. Eu que;ia lem 

brar por exemplo, no caso da questão da mineração em terras indíg~ 

nas o CEDI, juntamente com a CONAGE, organizou um grupo de traba 

lho. O CEDI bancou esse tipo de trabalho durante 2 anos, esse gru 

po fez um inventário sobre os interesses de empresas de mineração 

em terras indígenas. Esse dossiê ficou pronto e ele entróu na 

cena política. através de um conjunto de o~ganizações, quer sejam 

/' 
l 
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da 

85 
uma 

organização indigena, quer sej~ organização de igreja ou da ass~ 

ciação profissional dos ántropólogos, da própria CONAGE _, que di 
' . .- 

gamos assim, são órgãos de representação direta. Então a função 

CEDI na coordenação no que veio a se constituir a coordenação 

campanha ~ró-índio na constituinte convocada pela U~I, em 

composta também pelo lNESC, pela CPI (SP) e pelo. CIMI, até 

certa altura do processo foi basicamente no papel de ret~ 

guarda na produção de subsídios, na produção de material de ca~ 

panha, na retaguarda de comunicvçÕes entre as instituições e di 

vidindo trabalho de distribuição e conceituação desse trabalho 

todo. Então nesse sentido a gente está fazendo algumas coisas, 

vamos continuar fazendo alguma dessas coisas (eu vou dizer quais 

são), estamos pensando· fazer novas coisas. Dentro desse perfil, 

de um trabalho de retaguar~a que portanto supõe que parte das 

coisas que etamos fazendo ~ejarn coisas que digamos quase de modo 

p~óprio, mas qu~ dependem da articulação com outras organizações 

para sua tramitação polít~ca. Nesse sentido parte das coisas que 

a gente está propo.'ndo para o futuro próximo, são coisas que n~ 
cessa!iamente, implicam em forma de cooperação com outras organi 

zações. Nós estamos fazendo como vocês sabem aquele trabalho de 

rnoni'toramento sobre a situação jurídica de fato das terras ind{ 

ge:nas em convênio com nacional no qual saiu aquela 

publicação chamada «~rras Tndigenas que foi apontada para ser ·us~ 

da no contexto da constituinte, mas que era na verdad~ uma estru 

tura permanente de nonitoramento da situação de fato das terras 

indígenas~ Esse entre haspas"Banco de Dados ferrnanente,11 ele estã . 
con t.Lnu ando , desde que a gente publicou "Terras Indígenas", a 

gente continua atualizando esse Banco diariamente, e portanto 

nós estamos desdobrando tecnicamente agora os artigos invãlidos 

de outros arquivos, de forma que os eventos que são atualizados, 

sao transferidos para urna memória de maneria que a gente possa 

ter progressivamente atravé~por um lado.de um mecanismo de pe~ 

quisa de recuperação de documentos legais, de reconhecimento pe 

lo Estado brasileiro das terras indig~nas, por um lado, e - pelo 
processo cotidiano de atualização um banco de dados que de a si 

tuação atual mas que tenha a profundidade histórica. Então esse 

é o trábalho que estamos fazendo como desdobramento da questão 

da situação das terras indígenas. Inclusive nós estamos nesse 

momento tentando nos apropriar de urna tecnologia apropriada e di 

mencionada para o tamanho de urna organização pequena como a nos 
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aa , terras Lnd Lqe na s e produzir os mapas que a gente tem feito 

artesanalmente, diretamente do computado~. A gente vai dar tam . ·- 
bém sequênci_a ao acompanhamento da_ questão da mineração quer di_ 
zer.dos inte~csses minerais incidentes em terras indigenas,a ge~ 

te pretenda que a direç~~ d3 CONAGE continue ~bençoando o gyu~o 

de trabalho e que esse grupo prossiga no trabalno de 

acompanhamento e que 

questão é essencial 

tenha acornpan.hamento 

·a gente sabe por urna razão'óbvia que essa 
/ . ~ 

e vai continuar, e é fundamental que a gente 

diãrio da entrada dos intere~ses minerais, 

" soore essa questão.. Eu queria chamar a 

atenção que eu acho que é tarefa nossa imediatamente de tentar 

tomar pé, atualizar a situação daqueles quinhentos e setenta e 

tantos alvarãs legalmente concedidos em terras indígen~s que 

no meu ponto de vista ainda continua em vigor, simplesmente a 
partir da questão polí_tica que nós fizemos, eles .'entraram numa 
fase de inatividade por uma decisão política pelo Ministério· das 

Minas e Energia, mas eles est~o- em vigor, quer dizer os andares 

de pressão lá .do pessoal do Centro de Tecnologia Mineral, aqu~ 

les alvarás conce~idos em terras indígenas, estio sofrendo uma 

espãcie de síndrome de Branca de Neve e qualquer hora vão dar 

um beijo nela e vai ressuscitar. Eu acho que temos que tomar uma 

medida de caráter judicial, para fazer com que esses interesses 

voltem lá para o fim da fila, porque houve um trambique político 

e institucional, do jeito que aqueles alvarás estão sendo cedi 

dos ilegalmente, tuna vez de nunc i.e do s não foram anulados por ne 

nhum ato administrativo, eles simplesmente ficaram inativos e eu 

suponho que aquelas empresas.queiram garantir seu lugar na fila, 

reativando aqueles mesmos processos, acho que a gente pode botar 

uma pedra nesse caminho, entrando com uma medida judicial, obri 

gando-os · a entrarem na fila de novo, e respeitarem a nova tra 

mitação que seria correr .dentro do Congresso Nacional. Então além 

do monitoramento da situação das terras e das questões do~ int~ 

ressesminerais, com os quais a gente já vem trabalhando e vai 

continuar trabalhando em conv~ncio com e com a 

CONAGE, a gente está na linha dos volumes e várias pessoas que 

conhece nosso trabalho sabe que a g~nte tinha aquela sério e ~ 

gente continua insistindo na id;ia de que no ano 2.000 a g0nte 
vai terminar aquela série, então evidentemente como a equipe é 
pequena, o Exército de Branca Leone, n6s somos ~eia -dJzia 1~. ~ ~~rn 

o CEDI que trabalha com a questão ind{genQ. A Constituinte exi 
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giu da gente u~ esforço muito grande para produzi~ subsídios em 

curto prazo, para fazer esse empenho todo, .monitorar e tal, e eu 

digo sinceramente como o c,1::nr, boa parte do trabalho de retaguar 

da, apesar dessa càmpanha. Entãn . gente não conseguiu tocar com 

o mesmo pique os trabalhos de l9ngo prazo, mas nós não estamos 

parados, guer dize~ , daquele~ vo~umeshá 2 vo1umes que estão 

em fase de adiantada produção - um é o volume do-~qiás, parte do 

Maranhão, com o qu~l o INESC, est,t fazendo esse livro conosco, 

o Gilberto Azanha do CTI e o André Toró e o livro está s e qu í.ndo , 

está em fase de redação e o v0lume de Ror?ima referente.a guarda 

das Serras, que é uma área crítica, urna área ch~ve, a gente in 
. '. - 

vestiu 4 anos nessa pesquisa e ftzernos todo levantamento de doe~ 

_mentação e levantamento de área, esse volume deve entrar em fa 

se de fechamento, além do volume do Xingu que é a 2ª parte daque 

la reg~âo, que será publicado no começo do próximo· ano. Ou seja 

a gente'manteve o programa de pesquisa para duas áreas, e esta 

mos tirando da gaveta o volume dos Xingu para Pa 

rã, além disso nesse período_a gente tratou de organizar nossa 

retaguarda em função do trabalho da Constituinte. N ós estamos 

com o nosso pequeno arquivo de dez mil documentos t.o't a Lmerrt.e Ln . . - 
formatizado com uma certa agilidade de resposta,. preferencialme~ 

te para as atividades de acompanhamento permamente através de e~ 

truturas organizadas, quer dizer nós não temos condições de fi 

car atendendo pe s s oa s individualmente a não ser que sejam colabo 

radores a~ivos do próprio projeto, ou que sejam organizações que 

estejam de fato trabalhando de m~neira permanente por uma que~ 

tão de recurso, e de disponibilidade. Então esse trabalho de r~ 

táguarda continua sendo feito e do ponto de vista dos desdobra 

mentosda Constituinte, na nossa linha de trabalho, nós estamos 

e~ comum acordo com·as outras organizações da campanha, temos em 
p'auta fazer um livro de memória, sobre o processo da campanha, 

um relato jornalístico com um material fotográfico e tal, acho 

que isso vai ser uma coisa importante, não só para nos, mas para. 

continuar os trabalhos de divulgação dos parlamentares . 

. ~~amos terminando um vídeo sobre a campanha, estamos fa 

zendo acontecer o Bianual, 87/88, nesse semestre, já começou a 

ser feito e vai fechar até o final do ano. E do ponto de vista 

do futuro próximo, duas coisas nos preocupam basicamente· Eu la~ 

ço isso como informação e ao mesmo tempo como quetão a ser deta 

lhada depois. Uma,hã o necessidade que a gente prossiga 
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essa trajet6ria de linha d~ organização, d~apoio 

do CEDEC, em relação ao índio, que é.uma questão pequena, no Bra 

sil tem uma rede que não corre o Brasil inteiio em algumas· re 

giões § mais forte em outras não-~, e aqui eu me refiro ã redes 
dci organizaçâo civis, a parte da consicleração qu~ se pode fa~er 

da igreja católica, eu acho que essa rede tem que se estudar 

crescentemente ·ae forma permanente, embora pequena, essa rede d~ 

monstrou ao longo desse tempo e no trabalho da constituinte, 

acho que foi importante. Embora ela seja do Exército de -Branca 

Le one ela 't.em uma agilidade mu í, to grande e ela consegue uma c:eE_ 
ta eficácia relativa ao volume de recursos de pessoas que mobili 

za é bastante grande. Nesse séntido estou dizendo uma frase agu~ 

que evidentemente supõe uma avaliação que eu faço do próprio pr~ 

cesso, então não vai ter tempo da q e nt.e fazer aqui. A gente pod~ 

ria lembrar não só ações de efeito que a gente fpz durante esse 

processo, que foram ações planejadas, como também o trabalho per 

manente, de continuar o cotidiano de informaç5es de articulação 

e de subsídios. Acho que se tem que continuar, temos que cont_! 

nua r de forma organizada, sobretudo, portanto a par.tir de núcleos 

de pessoas que tenham tomado decisão histórica, permanente e ºE 
ganizada. Dessa maneira e continuar trabalhando assim, porque se 

não a gente vai continuar f~zendo frequentemente es~e corpo mole 

de chuva. A gente articula e depois essas coisas some. E essa 

per~pectiva não d a certo. Eu estou dizendo isso poz que nos temo~ 

as tarefas importantes a curto prazo - -uma é todo esse t.z aba Lho 

de acompanhamento, monitoramento e subsídios que se tem que pro 

duzir para o trabalho de acompanhamento do legislativo e do judi 

ciario que são ins~ãncias que realmente ganharam poder depois da 

Constituinte. Este tipo de trabalho, ~ um trabalho que se fai ~e 

uma maneira planejada, estratégica e permanente, portanto com re 

curpos e pessoas apropriadas e com reflexão de longo prazo, ou 

então é melhor nem <::::ntrar. Por que, não estou meio velho, meio 
experient~, quer dizer ou entra ou então não entra, não fica nes 

sa de ciscar porque não vai dar. O jogo é duro a política se com 

plicou, quer àizer o peso é muito grande, o raio de açao aumen 

ta, vocês tem que abrir vãrias frentes. Outro ponto é a Campanha 

Presidencial, evidentemente yue seria um devaneio de nossa parte 

e aí eu. retomo a nolêmica de ontem. Se isso tem a ver com a polí ~ - 
tica de ontem. Seria de fato uma ingenuidade supor que o movimeE_ 

to indÍ~ena e o movimento das o~gnaizaç6es de apoio vai redimir 
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essa questão, ou seja a questão ~e peso dó executivo, o futuro 

dessa questão não é só pela história pe.lo peso -rne srno , pelo tam~ 

.nho do país, pela condLção tribal dos grupos e p~la fragilidade . . 
_ estrutural das o r q an í.z a ç ôe-s d e apoie. É um aspecto importante 

Como vai haver campanha para pres~depte no próximo ano eu acho 

que parte das atividades do movimento indígena que é um movirne~ 

to que tem uma certa força loca~, a .nível da condição tribal, mas 

que tem progressivamente uma debilidade estrutural .no plano re . - 
. gional e no plano nacional, mas caberia a um movimento Lnd f qena 
e das organizações de apoio, pensar numa intervenção organizada 

nas c ampariha s para pz e s Lde rrt.e , .i.gora .. evidentemente, vamos ter aí 

uma âz e a de intersecção do trabalho de or.ganizações de apoio e 

do~oyimento indígena com fracçÕe3 do próprio.executivo, que fa 

·zem da relação com ó executivo um próprio da sua org~ 

ní.z a câo poli tica, e aí acho que deveríamos aprove rtar essa questão 

com a sabedoria que a gente tenha eventualmente acumulado, a 

pa r t i r das avaliações que f.izernos 'da conjuntura de abertura poli 

.tica de 85. Porque a gente precisa se entender rim pouco 
'• 

do ponto de vista das organizações de apoio, um dos saldos 

r~almente positivos da campanha da Constituinte, foi que nós eh~ 

gamo~ de fato a conclusão. Quem tem uma trilha estratégica pa· 

ra a gente traçar e que a gente não tem que ficar muito a mercê 

dessa flutuação do executivo para pensar numa estratégia de loE 

go prazo. E nessa estratégia de longo prazo, acho que.a questão, 

também a ser enfrentada é o processo de criminalização contra os 

trabalhos.das organizações de apoio e dos índios. Estou me ref~ 

rindo a um processo que foi Ln Lc Lado no Estado de são Paulo, no 

ano passado e que não terminou até hoje. Esse processo de crimi 

nalização tem como mandante os Órgãos de Segurança e tem como 

aliados estruturais setores.de Imprensa, setores organizados - - 
de classe produtoras, e acho que gente precisa ter um trabalho 

4e estratégia para um trabalho nesse processo de criminalização 

que com~çou n~o terminou e vai continuar. E evidentemente o pon 

to de es~ratégia dessa criminalização é a questão dos recursos 

financeiros que subsidiam o trabalho de organização de apoiÕ f~ 

zem frequentemente de recursos vindo do extereior, e que abrem o 

plano de manipulação bastante grande contra o trabalho que a gen 

te faz. Então eu acho que essa é outra que qu~stào que·a gente devia 
debater e eu somente mencionei, e deixo essas questões para os 

debates. Obrigado - 
N6s vamos ouvir agora, acho que seria bom 

.. 
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agora o W ande r Lí.no que o Beta tocou na ques t.âo da mineração, 

tão vamos ouvir agora o 1~nderlino d~ CONAGE. 
Companheiros, inicialmente a Coordenacao Nacional dos Geólogos 

entidade es · · 
_ pecifica dos ge6logos e a nossa entrada na questâo indígena 

en 

- e 
foi 

dé certa forma 3uxiljar e o npsso objetivo princip~l real 

mente, da entidade são as questões de interesse dos geólogos da 

sociedade na questão·mineral, propriamente dita, em todos seus 

aspectos. Certa· flexão de trabalhar com o CEDI, desde 1985, uma 

comissão indígena, que a gente criou, nós temos· ·o assunto dentro da 

·nossa categoria mais polêmico, nós temos uma dificuldade mui to 

·granãe, de administrar essa questão, _tendo em vista que boa par 

te dos geólogos do norte do pa Ls , jµstamente da área consagrada, 

tem urna posição· atrasada em relação ao assunto, então o problema 

nao é fácil para a gente conduzir, é um dos po~tos polêmicos de~ 

tro da categoria que volta e meia a gente tem que enfrentar s! 

tuações di f iceis· ras na Constituinte de qualqeur maneira, emb~ 
ra a gente tivesse uma certa flexão para- trabaihar com~ CEDI, 

especificamente, nós tiramos uma proposta específica dos geólo 

gos, sem maiores consultas -as outras entidades indigenista, inde 

pendente de outras entidades indigenitas, e durante o processo 

constituinte, a CONAGE se agregou junto das outras entidades que 

estavam atuando na Copstituinte, felizmente a nossa proposta, 

acho que· era compatível com o que essas entidades achavam da 

questão e foi possível chamarmos . juntos nessa questão da consti:_ 

tuinte. ~rante o processo, acho que foi muifo importante a ima 

ginação criadora, e aqui quero fazer uma - a questão do CEDI que 

teve-aspectos importantes nessá questão mineral, por exemplo 

aquele lance, e o :trabalho difícil de retaguarda que o CEDI fez, 

· fazer o mapa dos interesses minerais da questão indígena., qlle 
foi aberto dentro do plenario, e que de rnaneria inédita no parla 

menta quase, e que deu uma repercussão emocional nos parlament~ 

res, que no meu ponto de vista foi muito importante na consolid~ 

ção da qu~stão que a gente pode conseguir na questão mineral, 

dentro da constituinte e que inclusive serviu, a pioneira deles 

foi muito importante que n6s pegamos a idéia e levamos para o 

restante da questâo mineral, frente ao capital estrangeiro, que 

deu também urna enorme repercus""ão na Assembléia Nacional Consti 

tuinte que muitos dis~eram que foi o maior marketing político 

feito 1~ dentro, e a id~ia original foi do CEDI, e que o p6blico 

regist~a esse trabalho de retúguarda tão importante que ele enfa 



. 128 
, •.. ~ - 

tizou aqui, e que realménte foi muito impo~tante. o que consegui 

mos durante o processo da Constituinte, em.face da campanha e do 

póderio e das forças que~ gente estava enfrentando, ·que realmen 

te as empresas de mineração, tem ~m poderio financeiro muito 

grande, de articulação na imprensa e no governo, durante o pro 

cesso, nós mesmos da CONAGE já tinhamos colocado a vários companhei 
1 • ,, • - 

ros, a nossa meta principal dentro do objetivo seria conseguir 

levar a questão miner~l para o Congresso Nacional, na.medida em 

que se conseguisse lançar as questões para decisão exclusiva e 
retirar o Executivo da jogada, quer dizer o Executivo não ter 

chances de influir na ques~ão mine~al, e deixar exclusivamente 

· para o Congresso Naéional, seria.uma enorme vitória, de tempo pa 

ra a frente, para o futuro, e o Congresso Nacional, seria o fiador 

'da questão mineral em terras indígenas. Acho que esse objetivo 

foi conseguido, e agora para frente o que :devemos ve~ Nós os geólo 

gos ainda não temos uma proposta para a questão da regulamenta 

ção da constituição a legislação complementar e ordinária.·E eu 

vou ficar um ce r t.o período atado de pé e mãos atadas, porque a gen 
te·n~o vai poder agir, porque não temos uma proposta ainda, e de 

certa forma isso não é nossÓ processo de discussão1 a gente tem 

como tradição de levar as bases de todos os geólogos do país o 

que fazer. Então esse processo é demorado1 e não se consegue da 

noite para o ·dia, nós ainda não iniciamos esse processo, espera 

mos iniciar até o fim do ano. Porque aí vamos ter que.ter uma 

proposta formal para como vamos agir em relação a questão da le 

gislação complementar e ordinãria. Mas de qualquer maneira eu 
' 

acho que a minha visão pessoal e não da entidade1 que não temos 

uma proposta ainda, embora as propostas que a gente tenha condu 

zido na constituinte seja um embasamento também para a questão 

o~dinária. Esse ponto que nós fomos derrotados, nõs vamos ter 

que novamente conseguir vencer essa proposta dentro da categoria 

porque tem opositores muito grande dentro dela, porque são pe~ 

soas atrasadas, e acredito que influenciadas pelos mineradores, 

mas acho que nossa estratégia, estou colocando para discussão, 

dos companheiros e espero que vocês também tenham e todas as en 

tidades indigenistas tenham propostas também, nesse campo e estu 

dem principalmente do ponto de vista jurídico, nós não temos um 

suporte jurídico forte, nossa entidade não tem, recursos finan 

ceiros neDhum~ é zero. Praticamente do ponto de vista político e 

n;o por q~esi5es operacionais. E~t;o\~6s precisamos de um supor 
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te jurídico nessa questão, nessa quetão d~ interpretação da ·Con~ 

tituição nessa questão mineral. A título de levantar o debate 

acho que a no_ssa estratégia em levantar a questão da r e qu Lame n t.a 

ção da mineração em terras ind{genas deve ri a ser no.sentido de consi 

derar os bens minerais existente em terras indigcn~s como na r~ 

serva nacional. Conseguir firmar esse princípio ~a legislação ºE 
dinária, que seria uma reserva nacional e que o país lançaria 

mao, quando o país tivesse interesse relevante na'qire Le bem min~ 

ral, quando não tivesse possibilidade de outras partes do. terri 

t6rio, então se lançaria mão desses recursos minerais, acho que 

se conseguirmos isso, que é 

cada Constituinte, mas que 

pelo balanço com r~lação de 

uma proposta que nós tínhamos na ep~ 

infelizmente não conseguimos passar 

forças e das_ quais os mineradores 

vao entrar desesperadamente contra essa iniciativa porque eles 

vao querer entrar a qualquer momento, a vontade deles de ·direci_2. 

nar o processo se ela .tor considerada uma reserva nacional. ~.6 
quando efetivamente sr provar que o país não tem out~as alterna . - 
tivas é que se· entraria em recursos minerias em terars iµdíg~ 

nas. Esse lado e correlacionado com a estratégia também de levar 
,A.lém disso aí ser uma reserva nacional, as terras indígenas, 

quanto a questão do.vme i.o ambiente, quer dizer as condã cêo s especí 

ficas da legislação mineral na questão indígena, além de contar 

com a legislação do meio ambiente normal para o resto do 

para questão mineral acho que teria que ser muito mai~ 

país, 

rígida 

ainda) a questão fundamental, o perigo da mineração em terras i~ 

dfgenas em grande parte é questão d~·,meio ambiente . Então na medi 

da que puder se conduzir uma'legislação ordinária, que considera 

como reserva nacional, e ao mesmo tempo uma questão ambietnal e~ 

pacifica muito mais rigida do que o restante do territõrio isso . 
de certa forma vai desint~ressar terras indígenas, porque os cu~ 

tos, se elevariam muito e atratividade desses recursos minerais 
perderiam o sentido para as empresas. Em largo traço, se depois 

voc-êsquiserem detalhar, seria nesse sentido, a estratégia de r~ 

gulamentação na questão mineral. O Beto falou se a gent~ abençoa 

va para o futuro, evidentmente que a gente vai ficar trabalhando 

junto, pelo menos enquanto 8U for presidente. De,pois nós varr.os 

ter. eleições no início do ano que vem e não sei como vai ser a 

direção da futura entidade do meu ponto de ~istas foi ext~emamen 

te salutar, n6s tivemos um aprendizado muito rico e fbi ótimo 

trabalhar com os antropólogos, com as entidades indigenistas em 
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geral~;.foi muí to-enr+quecedcrvde nrinhapar-te e vamos-cont+nuar isso a l , Depois 
no debate a gente continua~ ~brigado. 

Queremos mostrar já· 'a presença do -Durva l e da Manu.ela que já e_stão .· à- 
mesa e o·Airton que.já está .aqu i ; faitando só o Júlio do CIML Tem.uma questão 
aqui que é de pauta, que é a questão permanente do índio, que dentro ·cte·ssas 
colocaç~es que foram feita~, acho que seria·tambjm uma questão para ·se discu 
tir, porque foi 'bem ampliad~, a força das lintiqade·s na nova constituição" .e 
a 'comts sáo do fodi o·~ que e·ra uma Comi ssáo - não· permanente, Comissão· Provi s·Óri a', . ' . 
a·gente sabé das·dificuldades ·que se tinha d~ se juntar parlamentares. 
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FITA 08 

Tanto aue hoje ê assessor que é o Marco Santilo comparecia a to . . - 
ó a s elas, a mesma. coisa, aliás, acontecia com a comissão da Refor- 

ma Agrária, existe algumas propostas, algumas pessoas, tem procur~ 

do o pessoal ·ao·meio àmbiente, que acha que a Çomissão deveri~ ser 

"a comissão do índio do meio ambiente, outras acham que deveria 

ser Comissão Agrária do Lnd.í.o do M .eio Ambiente. Ent.ão a· gente .s abe 

que essas 3 comissões - comissão ·agrária agora não, acho que inde 

pendente até das outras duas ela até teria força e muitos interes 

ses, principalmente depois do ~urgirnent~ da UDR. Mas estas outras 

2, acho que seria o caso de se discutir, que não foi muita discuti 

da essa questão. E até porque, se tem uma comissão no Congresso.U 

rna comissão de índio é uma forma já garantida de sé ter ·permanente 

mente a defesa dessa questão no congresso. E a questão das leis· 
também, lei çomplernentar e ordinária, muita gente está in 

terrogando ai, como a gente teria força para fazer ~om4ue os parl~ 

mentares funcionassem nisso, a gente está falando de elição nesse 

ano, acontece que nós vamos ter eleição nesses 3 anos, nesse ano 

para presidente para o outro ano governador, deputado e tal.E 

se a gente não se organizar, e a gente já conversou ~sso, nos últi 

mos dias com a CUT, CGT, pessoal do DIAP, CEAQ, para a gente ver 

se volta a fortalecer um Conselho, que a g·ente tinha de entidades 

populares e sindicais, para ver a forma de forçar um.pouco a barra, 

para este ano e no próximo ano, os deputados se reunirem, para co 
meçar a fazer a Iec is l acào cornp Lemen t.a r e ordinária. Os trabalha 

dores p r í.nc í.pa Lmerrt.e os urbanos, estã.o muito preocupados com essa 

questão, porque existe algumas requl amentacões que sem elas, que r d i, 
zer todos os outros artigos auto aplicãveis iiariam assim minimiza 

dos. a gente só quer chamar atenção para isso •. e vamos passar a p~ 

lavra agora a Manuela Carneiro - ABA. 

- Bom eu imagino, que a essas alturas, pe~o desculpas pelo atraso, 

então imagino que a essa altura uma parte do histórico qµe é o 

que eu entendo que se estaria fazendo. O histórico do processo 

constituinte, da pnrticip&ç~o - ~ão? desculpe. Acho que vale a pe 

na um mini-histórico da coisa, porque não âá para entender, acho 

que isso ficou claro ontem, sem essa mem6ria fica difícil ter uma 

perspectiva para o futuro. Estou falando a.qui em nome da ABA, emb~ 

ra eu tivesse tido no processo dois .chapéus , um da ABA eu era du 

rante o período 86-88, a presidente da Associação Brasileira de An 
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tropologia e o outro chapéu é da Comissão ~ró-lndio, no. qual sou 

membro desde 78, e que era parte da coo~denação da questão ·indige 
na na constituinte·. A L,:>r,e.r aqui representando, a Crom.í s s âo ~ ró-I n- 

~dio, eu vou falar d6 chapãu·da ABA e do papel da ABA. A Associação 

Brasileira de. antropologia nesse processo todo, teve um'papel, me 

parece, bastante estratégico. Que foi o seguinte: enquant;o o CEDI 

fazia basicarnente·a retaguarda, como me parece já fo~ dito, outras 

entidades faziam o trabalho político e.o trabalho de ·articulação 

com outros setores amplos, da sociedade civil. A ABA teve um papel 

importante no contexto com as sociedades científicas. A SBPC por 

exemplo foi·parte do processo, parte muito importarite,- do processo . . . 
de pressão sobre a constituinte, na medida em que ela foi mobiliz~ 

da para esse lado, das associações científicas, especificamente pe 

la Associação Brasileira de1Antropologia. E esse discurso científi 

co "cientifico" entre haspa$, teve importância, também diretamente 

em várias questões, e em párticular, eu salientaria a questão da-. 

quele· famoso artigo:que foL derrubado sobre aculturação. i pressão 

dos índios foi decisiva mas foi fundamental também~ pressão que 

em nome de urna ciência se fez contra o próprio conceito de acultu 

raçao. Mas acho que a participação das a.ssociaç6es cientificas. (Is 

soque eu gostaria de deixar para a memória) se deu em várias eta 

pas do processo. Deu-se primeiro numa discussão de um texto prepa 

ratório, do lQ texto que foi encaminhado em abril de 87, através 

do deputado José Carlos Sabóia, que é. antropólogo, e membro da As 

sociação que foi o resultado de discussões que vinham ;e travando 

a mais de 1 ano. Que começaram na.realidade em setembro de 85. Co 

meçaram as reuniões preparatórias, gostaria de lembrar que a ABA 

foi urna das poucas associações que fez urna pressão muito grande,so 

bre a comissão Afonso Arinos para já se sair daquela Comissão com 

um texto mais ou menos aceitável. E foi uma espécie de ensaio ge 

r~l, a .C'omissão Afonso Arinos, onde já se viu, onde estava presen 

te os defensores de todos os lobs que depois atuaram na Constituin 

te. Então a comissão Afonso Arinos, foi urna espécie de ensaio ge 

ral sim aqui para todos envolvidos, que resultou num texto que foi 

depois um texto de certa forma apoiou também e que 

foi finalmente o texto que foi defendido pelo conjunto das associa 

çoes e entidades pró-índios e pela UN~I na Comissã.o da Ordem Social 

e na sub-comissão de minorias. O que significa que esse processo, 

foi longo, que começou em 85, com várias discussões, e que foram 

chamados, todos advogaàos, todos juristas que estavam trabalhando 

naquela época, em questões indígenas desde então se agregaram no 

'toe advogados e isso é uma coisa mui to boa. Naquela época, eram 
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menôs numerosos do que hoje e todos eles foram chamados a contri· 

buir e a discutire. as propostas, e o que foi dito o_ntem, e que 

=alguns artigos foram amadurecidos, desde daquela époc~, forãm pen 

sados e acho que chegamos a algum porto em vários dispositivos por 

qu e houve uma longa rna t.u r c ç âo e d í.s cu a s âo disso a L, Errt a o houye um 

trabalho preparatório importante em qu~ os advogados partici~aram 

e as associa~5e~ cien~íficas tiveram um papel ~mportante, princi 

palmente a Associação Brasileira de Antropologia., que tem também 

vale a pena lembrar para os que não s;o antrop6logos, talvez não 

se saiba, mas há muitos e muitos anos essa associação tem uma tra 

dição de envolvimento com a questão indíg~na. Não vou me alongar 

nos detalhes aqui já que imagino que já. tenha sido tratado e quan 

to ãs perspectiv~s, (talvez eu vã repetir o que_j& tenha sido dito, 

não sei), mas me parece que ontem foi muito claro que temos, fize 

mos na realidade, fizemos um salto qualitativo na Constituição.Mas 

isso exige da nossa parte tsso foi dito ontem pela manhã pelos de 

putados, acho que com muito acerto. Isso exige um salto, qualitati 

vo de organizaç'ão, da parte da sociedade civil. Nós rios organiza 

mos, em resposta, aliás, os opositores também se organizara~, mais 

do que normalmente estavam e é evidente que agora tra~sferência de 

algumas batalhas para o Congresso Nacional, vai exigir uma organi 

zação muito mais eficaz do que a que vínhamos desenvolvendo até 

agora. Ontem ficou também dito que temos 2 frentes de batalhas 

principais, uma é no Congresso Nacional para a legislação ~rdinã 

ria complementar que vai exigir toda uma nova reorganização, novas 

propostas, elaboraç~o de textos de lei, novas propostas de lei,uma 

organização a nível da sistemática da concessão eventual, ou de 

obstrução eventual ·ae concessões de lavra e pesquisa hidroelétrica 

em ãreas indígenas. Enfim, hã uma organização a nivel de Congresso 

que vamos ter que repensar i_ntei_ramente e nos aparelhar. Po r outro 

lado, há uma outra frente importantíssima que foi também menciona 

da ontem, que é do Judiciário. AÍ me parece que o nivel artesanal 

que nõs vinhamas tendo: não é suficiente, nós temos que agora nos 

organizarmos de forma muito mais sistemãtica, mais permapente e e~ 

colhermos casos exemplares para dar início em casos já absolutarnen· 

te tranquilos, no sentido de qu8 tem chances de serem ganhos no Ju 

diciãrio para começarmos a movimentnr os novos instrumentos que 

conseguimos na Constituição. O que me parece é que nós fomos efic~ 

zes como loby, fomos eficazes na pressâo exerci~a sobr~ o Congres 

so constituinte, .mas atrave§ de µma organização muito intensa que 

exigia um trabalho muito grande, mas que não tem possibilidade de 
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ter, enquanto tal, ou seja uma:continuidade, uma permanência, ago. 

ra nos mesmos moldes, em que vinha sendo feito. Ou. seja, d qu~ es- 

- tou querendo diz~r ~ que a coordenação para a questão indígena na 

Constituinte funcionou muito bem, mas não é evide~temente a forma 

de organização suficiente para .aquantidade de tarefas que· vem aí pela 

frente. Então me parece que a lição e perspecti_va qu·e eu vejo é 
·uma necessidade de reflexão muito grande sobre o modo da gente se 

organizar. Não mais de forma pontual, ·de forma para pressionar em. 

determinados momentcs : os membros do Congresso Nacional mais sim uma 

forma de organização, mais permanente e mais eficaz. Acho que para 

começo de conversa, paro por aqui. 

·- Vamos ouvir agora da. CTI, Helena Lae 
. l 

Eu acho que a Manuela falou muita coisa e realmente o trabalho da 

Comissão Pró- lndio come cou- bem antes dos trabalhos do Congresso 

Constituinte, quando nós fomos convidados para participar da Comis 
1 ' ••• • - 

são Afonso Arinos pa forma meio indireta de assessores e naquela é 
poca se discutia terr~s indígenas. E a c~missão pró-Indio_é uma 

entidade não governamental de apoio que desenvolve um trabalho ba 

sicamente de divulgação junto aos brancos e não junto aos índios.E 

naquele lQ momento e/ Afonso Arinos nós éramos bem menos, naquela 

época o CIMI não estava junto. Eram poucas pes~oas, então a comis 

são começo~ a convidar vários juristas e advogadose as entidades 

todas, para desenvolver esse trabalho junto.-A comissão se encer- 

rou, aconteceu as eleições e aí entãoa-~N4 com apoio da e ·omissão 
pró-.indio,do CEDI e de outras entidades chamou urna reunião bem am 

pla em são Paulo, onde foi formado esse pequeno Exército que o Be 

to disse,·que era então esse grupo de trabalho, de apoio, em rela 

ção à Consti~µinte e várias outras pessoas foram se juntanto e 

quando o palco se mudou para B~asília, aí a Comissão ficou um pou 

co mais distante, fazendo um ~rabalho de retaguarda e tentando na 
medida do possível passar essas informações todas, para as entida 

des, para os índios, e para ~s pessoas ligadas à questão indígena. 

Também desenvolvemos um trabalho grande na ajuda aos parlam~ntares. , 
na elaboração de propostas de emendas, acho que o trabalho correndo 
mais em Brasília, a gente manteve um.certo distanciamento. Nesse m~ 

mento, acho que a comissão como e.ntidade um pouco mais distante de 

Brasília se propõe a continuar fazendo esse trabalho de assessoria, 

de agregar essas entidades todas, divulgar esses trabalhos Lodos 

que estão acontecend~ e que vão acontecer daqui para frente. Eu qu~ 

ria falar um __ P~~q~inh; da apreensão desses 2 dias uma vez que ~-:yj- 

.. 
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rias ques t.ôe s foram levantadas, me lembro que o Márcio qu ando abriu 

a falação deie, colocou essa questão ~e sa40• qualitativo do traba 

lho n~sso daqui para frente, ele colocou tamb~m, umi questão articu- 

~aç5o mais ~ficaz ontre 0s ~ntidades. Eu endosso o que o Bcto 

e a Mnnuela falou, ~ g~nte tem qtie se ~pnrelhar melhor quer 

f a lcu 

profissionalizar mais pessoas produzir subsídios mais pontuais, para 

poder fazer frente a toda ess?, demanda d e t.rabalho que com certeza 

daqui para frente vai aumentar o volume, que eu n~o sei bem como a 

gente vai conseguir acompanhar isso. No outro .dia o·deputado Pll.nio 

·de Arruda Sampaio, tamb~m j~ nos. colocou uma s~rie de tarefas, algu 

mas bem trajar, ele faz parte da Comissão de Orçamento e sugeriu que 

nós analizássemos o orçan,2nto do Conselho de Segurança Nacional. A 

cho que a tarde o advogado Eduardo, colocoti também essa quest;o das 

funções que o Conselho de Segurança 'Nacional vãi desempenhar. Outra 

questão, que é mui to séria 'é a qu e s t âo d a s Comissões que ~ levanta 

das aqui algumas hipóteses·. A.onde os índios fica~iam? ·seria uma co 

missão permanente, seria ~ma comissão temporária, seria junto com o 

meio ambiente ou não7 De qualquer maneira, tem a comissão de Minas e 

Energia, que já está urn pouco fechada e que nós vamos ter que estar 

muito presente junto à esta comissão. Quer dizer são várias cornis 

s5es que a gente.vai ter que estar presci1te ajudan~o e ac~mpanhando, 

e fiquei também muito apreensiva por que estas comissões poãem tam 

bém elaborar leis. Segundo o deputado Plínio, então eu gostaria de 

falar só um pouquinho dessa apreensão, se a gente não consegue tirar 

algumas diretrizes daqui já que o tempo é curto. Acho que é isso, va 

mos ago~a - Durval Terena: 

- Eu estou muito contente por estar aqui esta manhã e ouvir dcs int~ 

resses de muitos em favor do interesses da populnção indígena brasi 

leira, e quero aqui congra.tula.r com os demais companheiros G aprese!]_ 

tar aqui minhas escusas porque no primeiro dia e no segundo dia- dada~- 

·n_ossas ocupações, mas fornos representados aqui pelo nosso companhei- 

ro Davi que~ o vice presidente do CAPin. e o tesoureiro do CAPLffi que 

~ o Evandio, nosso grande companheiro de articulação dentro do Con 

gresso Nacional. Mas de início eu quero dizer aos senhores, aos nos 

sos companheiros que a situação dos Índios brasileiros ~-muito se 

ria, n6s estamos tratando aqui sentados em bancos, sentados, m~s nos 

estamos acompanhando de perto porque, n6s q11ando começamos a surgir, 

surgimos por necessidade e não apenas por dever. Porque trabalhãva-· 

mos como pessoa fisica e como pessoa f i s i.c a , nós não tinha.mos corid í « 

çao de atuarmos dentro do parafuetro que exigia a veracidade da luta. 

Entâo, foi justamente n0sse período que criamos o CAPIB, e juntame~ 
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te com o·cAPIB a Frente Parlamentar do· !ndio a no Congr~sso Nacio 

na!. O Congresso Nacional ·a Frente Parlamentar do 1ndio·ela veio a 

existir por necessidade do próprio povo ·indígena, uma vez que a en 

~tidade criada a fundação, que dava apoio ao índio, não estava COE 

respondendo aos seus anseios e as necessidades da popul~çãó indíge. 

na brasileir~: E nós estamos vendo aqui, que a·situaç~o é bastante 

sér~a, porque antes nós tínhamos cento e tantos milhões de índios e 

hoje não ternos a décima parte existente no país. Então .hoje vemos 

que os índios diminuíram e vão diminuir. E eu quero dizer aos Senho 

res que isso ai é muito sério, para os índi~s e para nos, porque eu 

também sou da tribo Terena e com isto eu q~ero dizexoseguinte: que 

·º governo federal não vai dar chance, não vai abrir mão, e não vai 

tirincar com situação indig~~a em espécie alguma .• O que houve no Co~ 

_gresso Nacional realmente foi uma façanha, porque com a criação da 
' Frente Parlamentar do 1ndio:e a pressão dos nossos irmã~s que est~ 

varo na aldeia e a cobertur~ das entidades de apoio,_ nós conseguimos 

a~enas um avanç~, não para~ porque o índio em si mesmo 

não iem garantia de'vida. Por isso então vai precisar mudar1 

· .do conceito de·segurança nacional apenas. um decro. Não 

foi uma derrota, e eles estão guardando iss? para um momento oportu 

no, agora na aplicação das leis ordinárias. Então eu quero dizer 

aos senhores o seguinte: é que toda.campanha do governo hoje vai e~ 

tarem cima da terra indígena. Todo -vai estar- em cima 

da terra indígena, quando o companheiro disse aqui, sobre o caso da 

R~serva Nacional. Que o perigo da liberação em terra indigeni e o 

meio ambiente e ecologia, eu quero registrar aqui minha 
. . 

eia, não estou aqui de maneira nenhuma contestando, mas 

discordân 

acredito 

que dentro dessa ecologia, dentro dessa reserva indígena, está o í~ 

dio que vive iá. E o importante de uma ecologia,· não é o meio ambi 

ente só, é o ser humano que está lá e os Índios que vão morrer lá 
dentro entende? Se não houver uma·atição muito objetiva, muito se 

ria, porque eu disse anteriormente aos companheiros do Congresso, 

não adiante · madeira, rio~ e lacustres se não defender 

vidas que lá estão que são índios brasileiros. Portanto quan~o se 

fala em ecologia, se houve ecologia em termos de mineração em área 

indígena. E esse minério em que lá está, hoje torna-se um desafio 

para o Brasil e para o exterior também. Portanto baseando-se na df 
vida hoje que o Brasil tem, na questão política que tem, na ociosi 

dade que hoje é muito discutida aí fora que o Índio tem muita terra 

e não fazem nada e que o índio está sentado numa cadeira de ouro, 

pedindo esmolas. I~sõ vai le~ar a uma-corrida muito grande, dos mi -~~ 

• 
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nérios existentes em terras in~ígenas. E eu percorri uma determin~ 

da região, e estou sabendo que o projeto ·calha Norte simplesmente 
. . 

vai fazer e é o governo de segurança nacional,·vale a pena ver are 

~i;o de Roraima, chamad~ de God6ni~ Mlnaral. Isso jã estã t ra ç ado , 
e eu a cr c d it o quo d.i a n t e de uma rna s s a tão pesada que t, o 

brasileiro não haverá condições de sobrevivência em cima disso que 

nós estamos vendo. Quero dize~ é o seguinte: é que precisa se orga 

nizar e muito bem,~ que as entidades de acordo oriene da melhor m~ 

neira possível, sábia e seriamente o povo indígena para que ~les rne..ê_ 

~os se defendam e tenham força no Cong=esso Nacional. o CAPIB está 

lá dentro, 24 horas por d i.a , por que nós estamos lá, não moramos den . . - 
tro do Congresso, mas e sc arno s lâ. Estamos acompanhando sobre a Comi.ê, 
sao do Índio que lâ está. E pe1imos para a'frente.parlamentar do 111 

dio, para não .deixar em hipótes2 ~lguma extinguir a Comissão do f~ 
dio. Porque depois da Promulgação da Nova Carta.ta 

extinção da Comissão do Índio. então já conversamos isso com Ulisses 

Guimarães e já pedimos a permanência do índio na Câmara dos Deputa 

dos, portanto nós estamos fazendo alguma coisa, mas -isso não é tudo, 
eu acredito que as vidas vão continuar sendo vão contJ 

nuar caminhando, por interesses, por dinheiro, e esse dinheiro está 

em terra indígena. Enquanto você pode notar que ·esse 

dia, pode morrer ai, 14, 16 atã 30 ficou por isso mes 

mo.~ se não tomar provid~ncias vai morrer mais. Porque dentro do 

contexto nacional, índio não tem quase valor. Então precisa se orga 

nizar, se conscie_ntizar, precisa se mudar, precisa o índio tomar uma 

posiçãor não somente ser defendido por uma entidade de apoio, mas 

ele mesmo precisa se defender. ,Isto é muito importante, quanto a 

avaliação, eu quero dizer que nós adiantamos mui ta coisa, coisas que 

nós venceram, viraram a mesa da constituinte e o capítulo do índio 

foi o mais votado dentro do congresso. Outro tanto da. es . 

. querda, centrão como da direita, nós conversamos com o pessoal 

conseguimos também fazer isso. Quanto à perspectiva eu já disse 

e 

ª <:• •-' 

coisas vão começar agora também nas leis ordinárias e aí que nós e~ 

meçamos a olhar, e aí que nós precisamos acompanhar, é aí que está 

a resposta. Igual ao Presidente da FUNAI saindo, mas ele já havia 

deix~do adiantado alguma coisa nas m~os de algum elemento de articu 

lação. E por isso ent5o, preciamos tomar muito cuidado, porque embo 

ra essa toda política, de eleições em estados e muni 

cípios então a câmara ficarã completamente vazia, mas v~i dar para 

acompanhar, passo a passo o que 1~ devesa estar tratondo. Porque~ 

no momento, que us cntid2des de apoio recuam, que ão mon~nto de a 

vanro. Isso pode ser negociado até a noite, como vocês sab~m. Por.tan 
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to eu quero deixar aqui, simple~mente,isto. ~ que conseguimos · uma 

parte, mas não conseguimos tudo;-~ m~smo dépois de termos conseguido 

uma parte, ainda assim os índios vão correr risco, precisa então, e 

f!ue as en t í.dade s de apoio, levam _a_ ·sério isso e também os índios bra 

sileiros levam a sério, porque~o-risco é de vida é de vida que 
está sendo ame ac ado, Palhacam no caso·, quando fez . a . . . . - 

quele protesto nos Estados Un i.do s , simplesmente ho je ab r e+ se um in- 

quérito contra o Palhacon e praticamente como se ele fosse um estra~ • 

geiro dentro do país. Mas isso acon~ece, porque nós não temos ainda 

forças de organizaçã~ e isso precisa mudar. Entio ~~so é uma das coi 
sas inúmeras que nós estamos aqui falando e tem outras aí, que nao 

temos suficiente tempo para isso. Quero agradecer aqui também, e que 
. . 

ro pedir que quanto a questão da lei ordinária, estudem unam-se e 

deem em cima, porque o governo não vai abrir mão, são·questões estra 

'tégicas do governo, e o governo tem interesses de limpar a honra, in 

felizmente nos~o?residente não é muito aberto, nem ,favorável às que~ 

tõ.es indígenas, por isso vamos ter mui tos problemas. Mas nós estamos 

juntos para cooperar· e· vamos dia·nte do nossas possibilidades para 

que tenhamos vitória até o final. Apresento minhas excusas, não pos- 

·so permanecer ~ais .tempo porque temos outras reuniões. 

Companheiros há uma sugestão de que a gente não saia, para o almoço, 

vai ser servido uns sanduíches, e que se continue a parte que seria 

parte da tarde, que se continue logo após o lanche, porque muitos 

companheiro vão viajar por volta de-·4 e 5 horas e por vo.Lt.a de 16 e 

17 horas a gente encerraria .. 

Vamos ouvir agora o companheiro da CÇPY, e como ele já fez um pouco 

na réunião de ontem .•• ~elativas a' situação atual de A~umanã, em que 

nós achamos muito relvante agora, depois da reunião que nós mantive 

mos com o Dr. Fonte 11 e ontem, e sobre o que se deye ser feito imedia 

tamente. 
AREL: 
~ peço desculpas, porque meu assunto, talvez saia um pouco daqui- 

lo que é a programação mas por outro lado acho que não posso ficar 

calado e deixar de falar algumas coisas pelo menos rapidamente. O ex 

termínio dos A.rumanas está continuando e parece não haver medida ca 

paz de dar um basta nisso, apesar, ou talvez da força militar 60 es 

tado, as coisas estão acontecendo, os A.rumana estão morrendo, as no 

tícias de morte são praticamente cotidianas, agradeço essa oportuni 

dade que me é oferecida de ?articipar um pouco de-minha angústia e 

da sensação da . impotência, .a qual estamos sentindo_, espero que re 

passando paia'.·vocês não seja um repassar angústia, mas sirva talvez 

juntos, encontrar u~a· medida .nova, uma ·~aída possível, se ainda exi 

te, até o fim de- agÔstp com as chuvas chegaram a mare Yanomam·; uma 
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so pista, a pista ampliada e melhorada pelo calhanorte no.PABIU ceE 

ca de 150 garimpeiros por dia; A polícia_milita:r; que está lá para 

controlar, deveria estar para impedir invasões e controlar a·movime~ 

-~tação, já tinha naquela época máquinas para garimpo e garimpeiros 

trabalhando ~s suas ord~ns. Nessa época, tivemos noticias de mort~s 

em a Ldc i a s isoladas, .ª introdução 'de cachaça, águas de fogo e mulhe 

res na área, está proibida, mas tudo isso está entrando com a b~nção 

da po í Ic í.a . A m~lária está ceifando as vídas de Y ancmamis na tuber~~ 

lese, gripe e suas complicaç6es, disenteria, estão matando índios t~ 

.dos os dias. A contaminação da água é impressionante, por mercúrio, 

Óleo, fezes humanas os rnesm~s Lnd í.o s Y ariomam i.s relatam t.e r em · e ncc o - 

trado peixes mortos nos rios, os Yanomamã s estão impressionados com 

isso. Alguns Yanomamis estão querendo se mudar, mudar de aldeias e 

procurar riachos ~ão poluídos .. Em meados de setembro, a poucos dias, 

temos mais noticias, nesse momento praticamente nesse momento a area 

está. abandonada pe.La FUNAI, os chefes de postos,· estão em Boa v í s t a , 

vários funcionários chefes de postos ou não, estão deixando a área,~ 

fastados alguns que questionam de algum modo os crimes que estã~ a 

contecendo, pelã mesma FUNAI para outras áreas. Chegam milhares de 

garimpeiros em Boa Vista, chegando de .Manaus de ônibus,de camtnhào e 
de avião. Boa Vista está explodindo e a área Y.anomami está sendo r e-: 
virada s~gundo os 1anornamis como fazem os bandos de queixada. Duas 

a.Ideias isoladas, numa das quais pela 1ª vez o homem branco tinha pi 

sado há uns 3 anos, fui eu com um médico, e hoje não tem mais índio 

lá,aos poucos abandonaram as ~ldeias, as crianças estão 

todas mortas, as mulheres em sua maioria também, vários homens adul 

tos, sabemos também que estão mortos. Os garimpeiros estão lá naque 

le lugar. O exemplo da catástr6fe que está acontecendo, na mai.oria 

'das outras aldeias, isoladas e são muitas, são a maioria delas. 

Essa é uma repetição do massacre que já aconteceu hã 10/~2 anos, em 

parte na terra dos Y.anomami, cortada por um trecho da 

Norte e causaram segundo meus cálculos cerca de mil mortes. Um 0exe~: 

plo muito esclarec~dor é de 15 aldeias isoladas, que existia naquela 

época situada na Bacia desses Índios em março úl 

timo, março/abril últimos foi encontrado por uma equipe interminist~ 

rial de levantamento de superfícies depois da construção da estr&da 

ainda eram GO, que sempre tiveram ao lado um posto indígena da FUNAI. 

Em cima de tudo isso, chegamos a surpreender que seri possível, ain 

da, a portaria interministerial que segundo o presidente da FUNAI, 

pretende demarcar, proteger, defender as terras dos Yanomami, mostrar 

ao mundo a grandeza e a magnidade do presidente Sarncy. Essa portaria 

na prãtica está retalhando as terras Yanomamis e declarando ãreas i11- 
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dígenas 28 e 29% da verdadeira área Y.anomami. g abrindo, praticamen- 
te o resto para mineradoras e garimpeiros,· legaliza~do de fato apre . . . 
sença desses invas6res que estão saqueando, al~m de causar a morte 

jio povo. Yanomami, saqueando as riquezas do Brasil .. Isso tudo ernbarba 

? calhanorte que está sendo implantado lá a mais de 2 ·anos, como ju~ 

tificativa válida, dava como motivação da instalação de pelotões, .a - . .• . 
defesa das terras indígenas. E~ não sei como a gente poderia proc~ 

der, o que é que a gente poderia fazer, os contatos com. jur~stas,com 

a promotoria da república_ nos deixa poucas esperanças Eu não .sei 
• 

i. 

se a gente pode começar a denunciar· mais c.Le r amerrce , eu. acredito que 
- . 

possa fazer, o Conselho de S,eguranç~ Nacional que está tomando conta 

da questão indígena, _claramente de uma maneira escancarada, nesse mo 

mente e mais uma prova disso é a nomeação de ~omero Jucá para gover 

nador de Roraima. Ele acabou assinando a ~orte do povo Yanomani e a 

gora man~aram ele para trtpudiar em cima do defunto. Eu acredito que 

se posso declarar claramente que Romero Jucá é um criminoso, p~r at~ 

c~do, e· de um cinismo que .dificilmente se encontrará algo parecido 

na história, na frente de denúncias, de·mortes e de massacres, dos 

Yanomami, ele vem a público declarar, que saiu nos jornais que os f~ 
· · nomamis e s t.âo morrendo de velhice, que· estão mui to bem a s s'La t.Ldo s 

··cerca de 4 a 5 médicos que trabalharam na época ãa invasão. na area 

dos Y:lnomani~ alguns da FUNAI, outros da CCPY, hoje existem 2 médi 

cos na FUNÁI, o pe-ssoal da CCPY foi retirado , o médico da FUNAI 

foi demitido por que estava questionando as coisas. O o~tro está sen 

do colocado um pouco de lado. do processo, porque também está ques t í.p 
nando. Eu acho que não há mais como não dizer que aquilo é genocí 

dio- se· alguém quizer fazer perguntas, eu 

posso responder. 

- Com a palavra o representante da CPI - Gilberto.Azanha - Bom dia, 

vou ser breve, porque não tenho muita coisa a dizer em relação ao a 
companhamento do processo constituinte, que é uma entidade, por ser 

uma entidade trabalha um ponto de vista bem localizado com algumas 

comunidades, só pudemos acompanhar a questão da constituinte subsidJ 

ariarnente, mas por tudo que foi dito ontem, eu acho particularmente, 

depois desses dois anteriores, é ver que estratégia a gente pode dis 

cutir para poder fazer frente a política de fatos consumados que o 

conselho de Segurança Nacional e a FUNAI vão fazer a partir de agora 

e já tem feito. Inde·pendentemente da auto aplicabilidade dos artigos 
da constituinte, que foram garantidos e que evidentemente.do que po~ 

sa o processo eleitoral para presidente levar ao executivo alguém 

simpático aos indíg~nas o que acho que a gente deve fazer nesse pe- 
.... . 

ríodo é v"r.!r que-·:fo-rma--de· luta nós vamos poder organizar para poder fa- 

~ 
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que foi feito durante o processo constituinte da parte da 
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aquilo 

coordena- 

çao das· entidades, da coo r denacâo da Lu t a pelo a compe nharnerrt o e o e~ 

forço feito pelos entidades demonstrou que a ge~te tem capacidade de 

_realmente fazer uma articulação politica bem feita, que a qente tem . 
que fazer agora de uma lado é tentar o que foi feito co 

mu tlisse o político. p~ra fazer es~e acompanhamento agora, em rela 

çao às leis ordinárias. Por outro lado também, eu acho que a gente 

deve pensar e ver de que for~à a gente pode acompanhar as ações do~ 

xecutivo de uma maneira eficiente, que resposta a gente pode dar a 

~sso que eles ·vão preparar a partir de agora. Alguns pontos ·já foram 

tocados aqui ontemi de uma ~aneira bem emocional. Mas acho que a gen 
te tem·condições hoje co~ a abertura doPlenário de tentar realmente 

pen·sar em alternativas que façam frente, principalmente a política 

do Conselho de Se~urança Nacional. Encerro por aqui, e espero que o 

debate esquente um pouco mais, depois com o plenário. 

- Só faltam 3, o anti penúltimo - Luiz A.ugusto-Anai - Bahia, 

Eu também não vou me dete.r mui to em avaliação e processo consti tuci9_ 
nal, Anai -Bahia., participou desse processo como um -distante membro 

dessa coordenação na constituinte, que pelo menos 

p6de fazer uma açâo política, a nível local e regional, participando 

um pouco mais diretamente das questões que como no· caso 

agora no final da emenda que retirou um inciso que tratava da trans 

ferência para os estados de terras em extinção , mas enfim a partici 

pação daA~ai nessa casa toda tem sido marcada pela tentativa de in 

formar o process~ de colaborar com o processo a partir de uma visão 

de um quadro regional especifico que f um dado que tem que ser leva 

do em consideração quando se t~ata de um programa mais amplo. Assim 

como o caso .Yarioman í, que deve ser tratado cspec'i f'i camente _ e que infor 

ma a poli tica que deve ser levada mais abrangente, ANAI · Bahia. tem 

tentado informar nesse processo uma visão necessariamente imparcial-,-· - 

.de um quadro regi6nal especifico, que~ o quadro do Nordeste, então 

a gente pretende continuar participando desse modo, como parte dessa 

rede, infelizmente Anai - Bahia é a única organização presente que 

tem esse caráter nitidamente regional e local, e demonstra que essa 

rede, ã qual o Beto se referiu, infelizmente essa rede nãb est~ fun 

cionando muito, enquanto entidade de carãt0r nitidamente regi.anal, o 

que a gente pod~ fazer~ continuar participando das ~iscuss~es, in 

formando a partir de uma visão totalmente imparcial, dessa coisa re 

gional. Algumas questCes que certamente voltarão ã discussão no pro 

cesso de legisJAç5o extraordin~ria, no qual nos preocupa espGcifica 

mente, ~ que eu vou tcntnr colocar aqui, rapjdamenta. A questão da 

acuJ.turação, que a gente conseguiu derrubar na constituinte mas que 
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certamente voltara· ·à discu·ssão na legislação o rd í.ná r í.a : As portàrias 

estão aí, a FUNAI está ma í s do que interessada em pô-las· ~m p~á t.Lca , 

pareceres sobre o que seja Índio aculturado, e certamente eles vão 

tentar· .fazer com que isso volte, a legislação ordinária, o que se 

:passa na legislação ordinária como instrumento de r educ âo de areas 

indígenas e como ins~rumento de limitar o acesso aos direitos indíge . - 
nas de modo mais abrangente. Se não pela colônia ·indígena que é mui- 
to-nitidamente anti constitucional, mas certamente por algum outro 

meio, de reduzir as áreas indígenas com base na idé_ia de acu-lturação. 

A Constituição fala em garantir terras segundo a posse tradicional , 

uma .. terra suficientemente necessária para reprodução física e cultu 

ral dos grupos segunqo seus usos, tradiçã~ e costumes, certamente se 

você consegu·e passar a idéia de índio acultura.do, você consegue redu 

zir essa área necesária aos grupos, segundo seus usos, tradições e 

costumes. Isso é.extremamente preocupante, quando se trata da reali 

dade de povos indígenas que já tem hoje, acesso a áreas extremamente 

reduzidas, corno o c~so dos grupos do Nordeste. A maior p~~te, acredi 

ta-se que 30%, 40% da população indígena do Brasil, vive em menos 

ãe 5% das áreas .. Justamente nos estados litorâneos do Rio Grande· do 

· Sul até o Ceará e Mato grosso do Sul •. E esse tipo de situação trata 

corno se não tivesse esse problema. Quer dizer são areas que necessa- . . 
riamente deveriam ser ampliadas para se garantir o principio .consti- 

tucional de representação necessária cultural. Mas 

por outro lado são áreas reduzidas,· às vezes a mais de um século, com · 

,inclusão seculares,-o que dificul~a essa garantia, apesar da Impren- 

sa que dá liberdade de direitos, em muitos casos é difícil você tra 
balhar em ·cima de uma i3:._trusão de pessoas que nasceram na área indí.:.. 

gena,· nao e que seja índio, mas que nasceram na área indígena e h~je ~ 

para na s cer em área indígena teria- que se formar uma resistência mui 

to forte no .intuito de garantiades~. ~dãia de territ6rio necessirio 

a sobrevivência física e cultural desses povos. A reprodução física 

cultural desses povos, no sentido de que se pudessem ampliar.terri 

tórios traicionalmente indígenas , mas há muito desocupados por indÍ 

genas . Isso-a nível de avaliação dentro da Constituinte issõ,tem u- 

• 
• 

ma implicação muito grande com o que aconteceu com relação à reforma 

agrária, nas avaliações que eu tenho ouvido da constituinte por par 

te das pessoas que mexem com Índio. A maioria das pessoas lamentam 

como uma coisa que atingisse muito superficialmente o problema indí 
gena. Os· ~-~-~-os da· ~rea indígena nos Estados costeiros, a· questão est~ 

va intimament~ 'Ii~ada, a derrota· da reÍ6rma agr~ria atinge diretarnen 
•..•• 1~ - 

te as áreas indígenas_;::porqüe· qualquer possibilidade de solução ·esta- 

va por essa áreas passaram seriamente por uma Reforma Agrária viável. 
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Éntão· a nível d~ avaliação, acho· importante colocar isso também. O~ 

tro problema·específico que a gente gostaria de colocar é ainda o 

probl~ma da identificação do índio. Que ~o caso das áreas do Nordes- 

:-te, é uma i_dentificação rna i.s seriamente limi'trofe mui tas vezes 2tt:é 

oscilante, e h5 todo um problem? político por parte dos órgãos da 

FUNAI, mais especificamente de tentar manipular um pouco isso, çom 

vista a criar distenções internas e a reduzir o reconhecimento de po . . •, . -- 
pulações indígenas. E quando se fala em demarcar ~erras indígenas 

nos próximos 5 anos, essa questão vai estar certamente na crista da .. . 

onda do Nordeste. Quer dizer, va~ se tentar reduzir o que seja Índio, 

se nao a nivel leg~l , a nível político local para reduzir o acesso 

às áreas indígenas, e um caso que tüe preocupa um pouco ê o fato de 

que há quinze anos atrás havia no Nordeste ·12 povos indíoenas hoje . - 
são 22. Esses 10 ."novos".povos indígenas são populações remanescen- 

tes de antigas mantidas por mui to tempo por uma 

espécie de limbo de diversidades étnica e que no.processo atual de 

revitalizaç;o do movimento indígena no Nordeste de certo modo se in 

corporaram ao movimento indígena na região. Isso ten0e a continua~ a 

contecendo isso a gente fala que daqui a 5 anos vai acabar a demarca 

ção de ár_eas indígenas, quer dizer, será concluído um processo. Como 

se faz daqui a 19,12 anos para continuarem aparecehdo esses ''indios". 

Acho que se deveria tratar na legislação ordinãria manter a porta a 

berta para essa possibilidade dessa situação regional especifica on 

de a identidade étnica é mui to liminar, onde pode continuar aconte· 

cendo, aparecendo Índios eu digo, que a região do Nordeste é onde se 

tem mais índio arredio, de certo modo isso acontece. Isso é uma preo 

cupaçao que se tem que levar em conta. Outra preocupação que eu tenho 

é com r~lação à questão das comissões. Falou~se muito que .a -ãliança 

·mais vi~vel mais provável seria a que havia relação com meio ambien 

te, acho que isso é mui to interessante, mui to viável, quando se_ ~:!?~_-_, 
ta de áreas amazônicas, ou uma parte das áreas amazônicas, de real 

mente ·preservar as áreas indígenas, implica diretamente em também 

preservar um património florestal, ecológico e tal. Isso não &cont~ 

ce em outras áreas, que há uma competição direta entre interesses i,!1 

dígenas e interesses "ecológicos", eu citaria um caso específico mui: 

to grave nesse sentirlo que foi o caso da hriga dos Patachós n0 Sul 

da Bahia e o·Parque Nacional de Monte Pascoal, _um caso realmente que 

nao da para_ você garantir as duas coisas. Quer dizer, o Parque Nacio 

nal Monte Pascoal, foi criado em cima de um território nacional ind! 

gena e que e hoje o ünico resto de mata atl;ntica que existe no Nor 

deste, e que~ tamb~m tcrrit6rio nacional dos PatachÕs,quer dizer os 

Patachõs pela Constituição tem direito a usar do modo que bem enten- 
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derem, inclusive se f8r o caso~ explbrando madeira e vendendo. Então, . . . 
como voc.3 vai gürantir ao mesmo tempo e território nacional dos Pata- 

~hõ e a preservação d~ filtimil n~sga de mata atlânci~a do Nordeste?uma 

coisa ou outra~ realmente nesse caso, talvez em outros casos as difi 

culdades de aliança são grandes. Nesse quadro regional" específico e 

muito mais interessante o mais viável uma aliança via questão agrária. 

Quer dizer a aliança àgr~ria é cada vez mais um dado muito presente~ 

um dado mui to forte das posições indígenas, nesse t_ipo de circunstân 

cias, quer dizer apesar de todos os preconceitos hist6ricos que há e~· 

tre posseiros e índios, no Nordeste, cada vez mais se.consegue alian 

ças políticas na medida em que se percebe que as áreas indígenas, pas 

se por uma solução para os muito antigos ocupantes de territórios,que 

seriam por direito territ6rios indígenas.tum caso muito interessan 

te ser lembrado que é o caso:dos índios Tremernbé, no Ceará que tenho 

a irnpres~ão foi o lQ grupo indígena no Brasil e recusou tutela, p0r 

conta própria. Os Tr~rnenbés não querem saber de FUNAI lá, a FUNAI vi 

ve louca para entrar na_área Tremembé, e os Tremembé .recusam veement~ 

mente qualquer acesso da FUNAI à sua área e tem inclusive brigado pe 

la terra de outro modo, apesar de ser um grupo indígena de não te~ to 

das as características de um grupo diferenciado de toda a população, 

regional~ o grupo conduziu pela terra através de ou- 

tros meios. Os Tremernbés conseguiram uma parte de seu território, via 

reforma agrária eles conseguiram uma.apropriação de uma área, onde e 

les foram rea~sentados, com alguns outros posseiros não indígenas, mas 

basicamente 90% população Tremernbé~ na área de reforma agrária e con- 

seguiram via uso capião outra grande extensão de terra. Quer 

não conseguiram todo o território nacional, mas seguramente a 
dizer 

FUNAI 

não lhes garantiria, pelos seus meios tradicionais, como é que· ficã-~~sa 
terra, ao se identificarem como indígenas, que é uma coisa da qual 

eles não abrem mão, certamente a União vai querer ser dona dessas te~ 

rase não sei se os Tremembé, vão querer abrir mão dessa propriedade, 

dessas terras, ainda que as garantias que a União dará, a permanência 

dessa posse sejam muito maiores. Isso é uma questão que tem que 
setratar, Q1uer dizer haverá possibilidade de propriedade indígena de 

terras em alguns casos? Se não, o que fazer nesses casos que são pro 

prietirios de terras as conseguiram por seus prõprios meios. E 

também com a relação às terras, de como garantir com base na Consti 

tuição a terraÁa 4~ses indígenas que não têm terra nenhuma. E que foram 

escorraçados do ~erritório nacional, ontem você falou um caso dos 

do Mato G~osso dó Sul, ma~ existe muitos outro~ casos 
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desse tipo, no Nordeste, e acho que no Sul, Mato Grosso do Sul também. 

Então teri realmente que criar uma jurisprud~ncia·muito fort~ no sen- 

tido de garantir territ6rios suficientes 8 necessários~ reprodução 

~isica e cultural com uma base para se criar ãrcas i~digenas para 

esses povos. Enfim, o que eu tinha a dizer é mais ?U menos isso. Acho 

que·-a participação da A~AI ·~Bahia nesse processo daqui para frente 

não·trari necessariamente a partir dessa visio parcial e limít~da do 

quadro,- tentando informar o processo mais amplo a partir dessa visão 

:e e t em t.arnbêm , claro fazendo o trabalho pol { tico regional de apo í o ao 
trabalho como um todo •. 

- Vamos ouvir agora e representante do Instituto de Antropologia e 

Meio Ambiente IAMA, Mauro de Melo Leonel Júnior. 

- Eu queria inicialmente' agradece:r ao INESC, o convite para express.ar 

mos aqui também um ponto:de vista e o caráter pluralista, democrático 

dessa reuni;o, inclusive o fato de ter dado oportunidade a uma orga 

nização modesta, de calca curta como a nossa que há uma. vontade de 

trabalhar, antrop6foga, em ·particular o grupo que esteve na avaliação 

do Paulo Noronhense, com biólogos e especialistas em florestas, e pre 

tendemos dar aqui um ponto de vista. Queria dizer que por outras oc:u-. 

pações em particular aquele que acontecia em Rondônia e Mato grosso , 

nõs não pudemos acompanhar t~o de perto o processo constituinte, sem 

pre estávamos à disposição dos .que o faziam e fizeram de maneira bri 

lhante, e acho que devem os indios e o conjunto da sociedade nacional 

mui ta coisa, não apenas as entidades ao CEDI, ..P.BA, UNI, mas até pes- 

soas individualmente, como M~rcio Santilli que foram artesãos 

de que se evitassem o pior, algumas vitórias importantes, das quais 

a mais importante é sem dúvida os Índios serem legítimos para ingres 

sarem em juízo. Estamos mui to lc.nge de termos gar:·antido no texto cons 

titucional ~ autodeterminaçio a que tem direito esses povos, Estamos 

muito longe de termos assegurado a eles garantias concretas no terre 

no, ao contrário, parece que ao mesmo tempo que esses nossos c9mpa 

nheiros faziam uma vitória tão brilhante, parece que na aplicação con 

ereta da política indigenista, muito pelo contrário, nós ~erdíamos um 

pouco de terreno. Perdíamos terreno.~ .... 
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nao sei como foi é uma política de criação de colônias 

..:e uma política sobre Ll qual~ sociedade civil não tem nenhum controle 

de nenhum tipQ. A conquista que nós fizemos é uma conquista, repito - 

disse ontem de intervenção .a posteriori, , tragêdia consumada, 

poderá o índio recorrer em juízo. t difícil que possamos confiar nis 

so como uma solução realmente grandiosa. Eu cheguei a ver Dr. Romer9 

JUcá cercado pelo Tribunal de Contas da União, cercado pela Procurado . - 
ria Geral da República, nas questões de madeireira de Rondônia e Mato 

Grosso e por processos estaduais em Rondônia, em Mato_Grosso. das pro 

curadorias estaduais, o resultado disso é ~ada, as madeireiras conti 

nuam todas nas mesmas áreas-,: eu vi o Supremo proibir a estrada no COI!_ 
domínio na terra Zoró, a estrada continua lá, os invasores continuam 

lá, os luruaró continuam, os. garimpas a mesma coisa, tenho uma imensa 

preocupação é em particular"com os grupos isolados, qu~ são. particu- 
' ' . 

larmente estes que dificilmente acho podemos atribuir de maneira vaga 

a sociedade civil a sua defesa, é indispensável que ~ejam criados me 

canismos de tstado, acho que é uma grande confusão, que talvez nós 

devéssemos discutir quero dizer, sair daqui, ai nstituição a qual en 

pertenço perfeitamente suporta .colaborar para uma espécie de rede 

mecanismo de consulta entre todos nós. Acho que isso deveria ser de 

maneira permanente, de maneira criter~osa, corno disse aqui muito. bem 

Beta. ~cho qu~ isso é iniciativa do.INESC, é um grande passo nesse 

sentido, mas para não dizer que eu não quero contribuir 'com a discus 

sao eu queria perguntar a vocês, s7 realmente dev.emos entender que os 

nossos objetivos a longo prazo quais sejam de auto determinação dos 

Índios ou seja uma participação mais eficaz da sociedade civil nas r~ 

soluções das qaestões nacionais, devem ser postas apenas de uma manei 

ra dig&mos vaga ou sei lá, contínua disconcreta que significa essa 

soc í.ede.de civil? Organizasse, paliasse com os. índios e ajudá-los na 

luta que estão travando. O que significa buscar então essa auto deter 

minação concretamente, eu queria perguntar também a todos e em parti 

cular aqueles que conduziram a luta mais proxi~amente dentro ãa Cons 

tituinte se realmente & obrigatório o fato de existir uma instituição 
nacional que d~ apoio aos indios, significa necessariamente que ela 

precise ~ecessariamente ser autoritária, que ela pxecise ser integra 

cionista, culturadora, similacionista, como tem sido as tradições da 

sociedade que nós estamos construindo, talvez nós possamos pensar,que 
com uma relaç5o de _'fq;:ça outra·, d í.scu t í.r __ de outra r_naneira que ela pu 

desse ser diferente:· 'Por exemplo se ela.garantisse, legitimasse a 

representação indígena na condução dos seus negócios, por exemplo se 
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e La contasse com as crqan í aacôe-s de r e'pr e sen t acão não governamentais 

em particular com a de ~aior peso e se ~s organizaç5es profissionais 

como a A.ssociaç~o Brasileira dos Antropó).ogos ! Enfim, · se ela · fosse 
~uncebida de uma forma dife~ente, por exemplo no quadro de legisla- 

çi1.(J or d í.ná r í a . Deix~u~ a s i t.u a c áo como e s t.â é rea..lmente d o i.xri r o con- 

selho, a política que estã aplicando, isso é uma questão urgenie, eu 

acho que apesar de nós termos uma vitória relat~va, eu acho que nos 
temos pouco tempo para comemorar. Essa é a grande verdade,· porq~e a 

situação é franca no terreno,essa que o .carlos Zaguíni testemunhou em 
~ todos os pontos, mas que todos nós sabemos, e temos a acomp~nhar nos 

obriga a pensar tal v e z como urgência maior nessas questões. E com o 1.§. 
gislativo a situação melhorou.Nd legisla~ivb não foi b~m isso que 

nossos companheiros parlamentares nos asseguraram, isso é muito difI 

cil, o legislativo só entrar em grandes questões de maneira muito de 

licadn. Eu acho que isso é o centro das questões, eu acho que eu qu~ 

ria perguntar aos compunheiros do movimento indí 

gena como os ·índios por exemplo se orgar:izavam para uma relação com 

o Estado relação é indispensável.Eu fiz-urna pergunta 

ontem 12 consta ri a .ce saber quem vai fazer um sacrifício para responder 

quem vai demarcar terras indigenas, n6s vamos deixar que o cbnselho 

de segurança faça manipulação da FUNAI, a situação é mais gravetam 

bém, o Romero Juc~, alé~ de continuar sendo esquema, que faz o canse 

lho, ele é o governador de um estado de presença indígena importante 

no paÍSi n6s estamos muito longe de ter mudado essa situação. Em re 

sumo me parece, concordando com os objetivos da estratégia geral 

que acho que como primeiro deles é auto determinação dos índios, o 

2Q é que a sociedade civil é cada·vez mais, responda por si mesma, e 

abdique da função pa t.e r na Ld s t.a do Estado. Eu quer o perguntar a todos 
quero colaborar dessa discussão, para que respondamos como isso-· se 

daria. Me parece que é uma tendãncia muito grahde, e integrar-se ao 

Mlnistério da· Saiide, aquilo que seja saiide indígena. O Ministério da 

E~ucação aquilo que se diz da educação indígena eM setores especiali 

zados, dentro desses ministãrios. Me parece que esse caminho_ pode 

ser uma imensa soluçâo para n6s, para evitar que se crie 

na parede de estar da FUNAI do tipo que n6s fizemos, agora quero lem 

brar a voc~s que a presença do 0onselho dQ ~gurnnça Nacionol, d de~ 

se setor retrógro. do que vem dos porões da d i t.a du r a n a a dm i.n i.s t.r aç~u 
dos neg6cios da política indigenista, passou primeiro pela destrui-· 

çac de quadros import~ntes que a FUNAI tinha. E n6s devemos parar de 

o.ch~r que apenas n6s temos algo para contribuir na política 

indigenista, e nos lerr~rarmos que dentro desses 6rg~os e trabalhando 
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para o Estado, havia muita gente que deu contribuições im!=!nsas para o 

índio e pode continuar dando. Isso é uma questão muito séria. QÚando 

nos dizemos que entregamos a sociedade civil eodestinos dos índios, 

nos não podemos nos esquecer que a sua 

Lnd.í.qeen i.s t a estava em contato mais direto com os índios, são prin_ci 

palmente quem não ~stá podendo realiza~ esse cont~to de maneira 

Eu quero repetir que a CCPY não· está mais na área indíg~na, e·· repetir · 

que a OPEA.foi gravemente ferida por um processo com tendência 

que é'o de calunioso, uma c6is~ desagradãvel, eu quero re 

petir que o grupo que tem trabalhado com .J í cuna _- . e Maquita não pode 

entiar no licuna, quero repetir que a delegação do Paulo Arantes não 

existe mais eu quero dizer que o CTI tem trabalhado com muitas dificul 

dades, como foi o caso da prisão do Gilberto, eu quero dizer que antro 

pólogo Povem está respondendo a um processo por causa disso. Quero di 

zer, que nos lembrarmos dos àramas que são as combinação dos interes 

ses indígenas que são uma outra faze: _de estratégia do Conselho~ quero 

dizer que as captações são feitas também entre antropólogós. Basta lem 

brar a vocês o antropólogo · Célia· Rossi, sua atuação nos debates 

Amamas, e assim por diante, sem falar nos antropólogos que trabalharam 

do lado dos fazendeiros no Xingti, sem falar assim por diante. Eu querr 

dizer que isso tudo é extremarnénte grave e acho que deveríamos tratar 

tudo isso com· grande seriedade e urgência que a questão tem, veja bem, 

eu não estou querendo fa~er apocalipse· e nem dar uma de Cassandra es 

tou aqui à disposição para colaborar neste processo. Eu só quero dizer 

que infelizmente desta vez, como muitas vezes na história do Brasil,há 

muito· pouco tempo, muito pouca oportunidade que nós nos sentemos em 

louro tão pequeno, conquistar o direito do índio, disputar o judiciá - 

rio não significa ter garantido a sua auto determinação. Nós precisa - 

mos garantir aos índios o direito de representar eles mesmo diretamen- ~ 

te em todos seus negócios, que é uma coisa extremamente superior.Quan 

do nós dizemos por exemplo que a dificuldade que temos na aliança com 

os ambientalistas porque os Índios também desmatam e isso também cria 

problema com os ambientalistas, isso é urna questão que também_ devemos 

discutir com seriedade, precisamos chegar e encontrar al t.e r na tí, vas sus 

tentáveis e renováveis e não predatórias dos índios terem acesso ao 

mercado e aos bens que necessitam. Isso é uma questão que nao se poe 

só aos Índios se põe a própria ocupação do Ãmazonas, homem branco lá, 
ele está descobrindo hoje, que realmente não pode ocupar a Amazônia,da 

"marie i.r a que o" f az. Para os índios isso traria ainda mais prejuízos. Eu 

quero dizer que as en~rgias ~ão débeis; algumas energias são mais for- 

tes que as outras, d í spôe de mais recursos são mais pertinaz e assim 
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que·temos essa disposição neste ponto de vista, falo·em nome de todos 

~s companheiros que trabalharam na avaliação, que estão hoje· no estu 

"do de antropologia 8 meio ambiente. Gost..ariamos de ajudar e acho . que 

t c:u urna un;ênc: i.a mui to grande acho que q u a n d o f a Lamo s em red(~, d o me 

canismos de consulta devíamos falar concretamente sobre Ls so , que dia, 
que hora, como _será organizado? Quando nós discutimos que a soçiedade 

civil se ocupará dos índios, que os índios se organizarão, sozinhos , 

eu quero saber como isso se fez . .S.ão as perguntas que faço aos índ-ios, 

~ são as perguntas que faço aos companheiros, eu não queria que isso 

desse a impressão que isso fosse a.penas üm lado ca?sante .•.. Eu queria 
dizer que o t.rzba l ho' conduzido por i~arc-10 Santilli, pe Lo 

pelo CEDI.' claro que a presença dos indios foi fundamental,isso nao 

tem a menor dfivida. ta grande novidade que n6s temos, foi um traba 

lho formidãvel. Queremos ~elaborar com ele agora na legislação ordinã 

ria. Agradeço a todos a paciência. 

- Para efeito de se deixar mais clara a pergunta do companheiro, quem 

vai demarcar as terras indígenas? essa interrogação~ uma interroga 

çao no meu ponto de vista uma coisa técnica, eu acho que é uma pergu.n 

ta que significa um avanço e quem vai demarcar as terras indígenas. 

vai depender muito da presença dos ·índios que foi fundamental, vai 

depe~der muito da força que tenham as entidade, que mexem com os In 
dios, pior seria se quem cont í nuas-sea.emarcando terras indíg_enas f osse a fLJf, 

~nselho de Segurança, n~o sei o que. Acho que a gente teria, inclus! 

ve esses aspectos, ver. assim não só esse, mais ver todos os aspectos 

da Constituinte. Essas coisas que ficàram assim interrogativas eu a 

cho que elas devem fazer parte tle nossas preocupações. Na hora do J.a~ 

che vai ser distribuído uma coleção de fotos, distribuida para ser o 

lhada e depois elas farão parte de uma exposição sobre as negociações . 
do 1ª turno. Por fim vamos ouvir o Ai1ton Kr eriac da UNI, 
- Bom dia, aos companheiros que n~o tive a oportunidade de cumprimen 

tar, e acredito que pela quar1tidade de expositores que ·n6s ji tivemos 

aqui de manhã nós já temos uma quantidade muito grande .de hipóteses 

de trabalho, de pontos de vista que foram colocados aqui, _eu não te 

ria muito a acrescentar e gostaria além disso de manifestar a fal 

ta que sinto aqui, dos companheiros q u e r.z ab a Lha r am conosco na c arnpa-: 

nha da parte do ClMI, qu2 atuaram tanto no a~ompanhamento junto aos 

parlamentares quanto iuclusive na parte de produção, mesmo de .uma se- 

rie de iniciativas nossas, 

tar aqui conosco, cem uma 

estamos buscando ter aqui. 

ao longo desses dois anosf n;o pudessem e~ 

discussão mais mnpliada, como essa que nós 

Eu acredito que, o fato de termos consegui 
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do trabalhar durante dezoito meses, ·reunindo em todas as ocasiões os 

recursos, a capacidade, as possibilidades de cada um dos componentes 

dessa coordenação da campanha, conseguimos dar um certo grau de unida 

.:tie para uma proposta, estabelecer com os partidos políti~os, com os 

parlamentare~,· urna relação que não deixava arnbiguidad~ acerca do que 

·nós. propúnhamos, como um t~xto para o capitulo dos direitos indígenas. 

Eu acredito que essa experiência, ela é de grande irnpor~ância _quando 

nós avaliamos agora as perspectivas de uma atuação mais permanente nó 

sentido de viabilizar a aplicação do texto legal e de assegurar o 

que está aprovado nessa nova Constituição. Essa exp~riência de reunir 

·essas iniciativas, ela tem para mim uma importância quase tão releva!!_· 

te quanto o fato de nós .terrn?s conseguido uma vitória também signifi 

cativa_por essa luta de aprovação de um texto nosso. O fato de nós 

termos coriseguido trabalhir juntos~ uma novidade~ uma bem vinda 

novid~de, quando nós tentarn6s organizar a organização dessa campanha 

a nossa maior preocupação e"'.:'a justamente se nós teríamos -tolerânc.ia 

para coexistir e para cooperar um com o outro, durante um período tão 

longo e tendo como interlocutores frentes tão diversàs. Os vários par 

-tidos que estão no congresso, os órgãos do governo, os· interesses de 

classe e muitas vezes o vício de pensamento atrelado a determinados 

princípios dos quais não se abre mão de feito nenhum. Então a nossa 

preocupação era no sentido de experimentar a nossa capacidade de tra 

balhar uma realidade política de discutir com a opinião pública, de 

discutir com o país de trabalhar dentro do C: ongresso, de assegurar 

dentro do Congresso uma imag·em suf Lc í errt.emerrt.e clara daquilo que nos 

buscávamos. Acho que isso foi uma vitória muito importante, foi um 

aprendizado muito grande. O outro lado que eu acho muito relevante de 

experiência de~ses dois últimos anos foi o fato de que as comunidades 

indígenas e mais precisamente muitas pessoas ind{genas de várias comu 

nidades, participaram de um processo que tinham um caráter meio perrna 

nente, não eram episódicos. Não era você convidar alguém a vir para 

Brasília, para um final de semana e nem vir a Brasília para aplaudir 

a posse de alguém. Mais era iniciar um trabalho que estava _previsto 

um ·longo e causado acompanhamento, deslocamentos às vezes imprevisto 

para Brasília, trabalhando aqui em condiçoes nem sempre ideais. Se 

transport-ando àe regiões distantes, as vezes em "cond.í côe s não tão ad_§ 

quadas mas os parentes estiveram aqui em Brasília.nesse período nas 

épocas e nos momentos mais graves, e de enfrentamento político mais 

sério que nós -.t-ive·mos aqui dentro do Congresso. As lideranças indíge 

nas mais z e s pon s ávecí s -,-:iue podiam se deslocar de suas regiões, mesmo 

não podendo trazer grandes delegações vieram para cá e marcaram um 

processo de ruptura mesmo, um processo de descolar da FUNAI. Acho que 

• 
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uma coisa que deve ser observade- ~ que como ao longo desses dois anos 

a~comunidades indígena~, os grupos indígenas que tem- atuado na .cena 

política do pa~s se descolaram dessa.coisa que é a FUNAT, s~ descola- 

"r ain no sentido de que um leque mui to rua í.s diverso, mui to ma i s 9-mplo 

da opini~o p~l>lica e dd ~ocied~dc civil brnsileira a do parlnmento, e 

de vários outros interlocutores possíveis, como referência, tomar co 

mo interlocutores e como referência para definir uma proposta sua,urna 

ação sua de encaminhamento is vezes especifico que não estavam vincu 

lados à questão da Constituinte e a questão do acompanhamento todo do 

Congresso, então isso é muito importante. Isso surge como um sinal ir:i 

portante, especialmente quando nós estamos saindo de uma décuda,quan 

do centenas e centenas de pessoas indígenas em ·alguns momentos, lide 

ranças a cerca das quais n6s tivemos grandes expectativas na constru 

ção de uma aliança mais ampla entre as tribos indígenas para constru 

ir um forum de represent~çõesr essas lideranças indígenas estiveram 

ao longo de um grande peiiodo na 6rbita da FUNAI, zu~ndo em volta da 

FUNAI, disponíveis em v9lta da FUNAI, para qualquer tip? de novo ar 

ranjo. Eu acho qµe o fato de ter surgido um objeto de uma disputa po 

lítica que era e qu~ foi fazer um texto da nova constjtuição e abri 

gar nesse processo, o apareciemnto das reais contradições entre o in- 

teresse das populações indígenas e interesse do Estado, o interesse 

da FUNAI, o compromisso da FUNAI, e o interesse das comunidades indí 

genas e o compromisso das pessoas indígenas, o interesse das _pessoas 

que fazem a política do Estado e o interesse das pessoas que fazem a 

política das populações interessadas diretamente. Isso ficou bastante 

agudo, no momento em que nós levamos para dentro do Congresso essa 

discussão. Ficou bastante clara, quando o congresso optou por termos 

interlocutores nesse processo, o movimento indígena e não a Fundação 

Nacional do índio. Quando optou por ter i11terlocutor desse processo 

as Li de r an ç'a s indígenas, depondo a s lideranças indígenas, depondo nas 
subcomissões do Congresso nas grandes comissões, visitanto as áreas 

indigenas para fazer audiªncja piiblica como fizeram lã 

tomando como referência episódios que estavam ocorrendo junto as com~ 

nidades indígenas, e resistindo a pressão que o executivo, que o Pla 

nalto jogou para dentro da Constituinte tentando arrebentar com qual 

quer possibilidade da consistência uma proposta indígena. Entâ0 se 

n âo fosse a v.i.r t ud e do b~~:to qu o o s tá .1r:: r ov c do z e não fosse o ,ivi..-u1ço 
que estã firmado nesse texto, jã era bastante.n6s considerarmos que 

nõs j5 ~ivemos dois anos de quarantenQ de uma disponibilidade _perma 

ncn~c de seto~~s do rnovimcn~o indígena, dã armaç6es para encamir1hamen 

to totalmente a Lhe Lo e a o qu e pc1d1:; vir c1 fortalecer a luta do povo in- 
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diqena, maduiou a experiªncia de muitos aompanheirbs indiienas no 

contato com o Congresso, c'o'in outros órgãos dÕ governo, eu acho que is 

sovai estar de alguma maneira ~ervindo como material ~ara construção 

dessas urgentes e necessárias organizações indígenas locais, 

?ais, da~ associições que já vem surgin~o ·e que precisam ser 
.regio 

muito 

mais fortalecidas do que são atualmente. Hoje existe um número grande 

de associações indígenas de comunidades em várias 'regiões do país,que . ' 
estão se organizand? lega~mente juridicamente. Isso não é uma tradi- 

ç[o indígena e muito provavelmente pode ser estranhado por pes~as que 
~ 

nao estejam atentas e que venham acontecendo dentro das lutas da com~ 

nidade indígena alguns anos isso é uma realidade qu~_nõs temos hoje. 

Existe dezenas de associações indígenas e~ várias regiões do país.E~ 

sas associações indigenas podem buscar agora, um reconhecimento ~.le- 

_gal, elas podem estar reconstituidaslegalmente, essas comunidades po~ 

dem se. representar através. dessas associações e, dessas organizações 

para aquilo que elas achare~ convenientes e for necessário, por que 

eu acho que a representaçã~· mais legítima das tribos indígenas, conti 

nuam sendo suas tribos, elas não precisam de qualquer perito para. se 

apresentar, mas se existe Jma, se há uma exigência formal; as comuni 

dades indígenas estão capacitadas para isso. Eu acredito que a respo~ 

ta mais séria, ao futuro imediato das populações indígenas com rela 

çao às situações da terra, com relação ã própria polí~ica do _governo 

ela virá das comunidades indíg~nas. ·Eu n;o tenho expectativas que ela 

venha de outro lugar. E continuo insistindo na importância de que a 

parte da sociedade brasileira que está preocupada e atenta com a rea 

lidade ·aas populações indígenas. A semlhança do que o Congresso na 

Constituinte fez prefira ouvir. a posiçã? que as comunidades indig~nas 

fez, presta atenção vamos fazer u~a discussão com base nessas possibi 

!idades, vamos juntar as possibilidades, vamos juntar as possibili 

dades de esforço dos movimentos civis, das organizações não governa- 

mentais, das entidades, mas sobretudo, levando em conta, que a respo~ 

ta tem que vir das comunidades indígenas, das regiões que são diver- ~ 

sas, que guardam realidades diferentes e que nem é possível_ pensar 

também, urna resposta única para uma realidade tão diversa, como das 

populações indígenas no Brasil hoje. Eu vou ter oportunidade ainda a 

tarde de me dirigir de novo aos companheiros, quando vamos ter uma 

mesa formada por mais companheiros do movimento indígena. E por hora 

eu agradeço a palavra. 

- A,tes ainda de começarmos as inscrições e os debates, vamos ouvir o 

Leonel que.ele tem uma colocaçâo a fazer. 

- Ê s6 um rec~do que Memélia pediu que eu transmitisse a (sua timidez, 

t&) ela estã avis~ndo que estã colaborando com outras pessoas na orga 

nização de um encontro, diz que 8 preciso que, entre outras coisas não 
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pensar no índio como uma· questão· isolada e que ela está organizando 

com outras pe s so a s um encontro· grande, p:r:-etencioso, é o que ela diz 

aqui no início do ano que vem que envolvesse política energétiéa,po 
J ' - 

·.:=-lítica mineral, saúde p~bl ica, modelo agrícola, ambienta li srno esta_- 
tal, higienismo oficial, questão fundiãria, tecnologia alternativas 

ordem internacional, integração la~ino americ~rra, urbanização e d~ 

gradação ambiental. Então eu acho que isso é uma coisa interessante . .• .. . . 
Nós discutimos a questão indígena no espírito em que é criado 9s 

problemas, por exemplo dos Patachós, dentro de uma reserva flo"res- 

tal, realmente eu acho que se integrássemos a questão, inclusive 
no sentido de pensar o índio nesse esforço geraY, ligado ã _questão 

ambiental. Eu acho que s~ria uma s~ida.· Eu estou dando um recado da 

Memelia, e quem puder ajudar nesse encon t r e , deveria fazê-lo.- Acho 

que e no interesse do tipo prevenção ambiental sobre as áreas indí 

genas, que nós discutimos por exemplo, estradas, aeroportos locais 

do Calha- Norte, assim por diãnt~ , .. ,_.~...,u.tão estou pas s arido aqui o reca 
do da Memélia e obrigado. 

-· Beto 

Bom, eu vou aceitar em parte as provocações que o Mauro fez e se 

bem que eu acho que fazer uma certa caricatura dos trabalhos dos o~ 

tros, talvez não. seja um bom começo para quem está. falando em coope 

raçao de qualquer modo eu acho que dizer que ·o que foi· conseguido 

na Constituinte é meramente a possibilidade de-recurso a posteriori 

é uma simplificação, eu não aceito isso, acho que ontem houve uma 

discussão larga·~obre isso e muito mais que isso, e acho que temos 

que provar na prática que esses espaços podem ser ocupados,· 

nosso lado, para o lado dos in9ios se não e sô cascata. Acho' 

por 

_que 
não é só isso. Depois por outro ponto de vista, ninguém falou ~qui 

sobre isso ' a nao ser o próprio Mauro que é preciso ent:çegar 

a política indigenista as . Não sei quem foi que falou Ls.s o , 

.Ontem mesmo eu disse, acho que isso e um contrasenso, talvez isso 

possa ter sido eu imagino pela fala do Dr. 
que eu acho que é uma pessoa fora que está na área, ·que pode ter d~ 

do a entender isso a partir de uma experiência muito curta dele, em 

relação a presença dos índios aqui em Brasilia,·Eu acho q~e a ques- 

tão de entregar a política dos indiqenistas as é um absurdo.E 

elas nem pret0ndcm isso, quer dizer isso~ uma brincadeira. Seria 

uma brincadeira se nós mesmos nos auto designa~os no Exército de 

Branca Leone, seria um contrasenso, agora eu acho que n~·outrn pon 

ta do processo, eu aceito positiv~mente as provocaç6cs do Mauro, eu 

acho que d0 fato a g0nte precisa deixar claro, algwnas cois~s 6b 
vias, eu pessoalmente acho que um grupo de pessoas que tenha traba- 
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lhado nessa área a muitos anos percebe que ~alvez fosse bom no futuro 

separar assistência de demarcação ·de terras e lhe p~ço aliás, que 

os próprios militares com sua capaciãade'de antecipação já o fizeram 

_-c.· a-cho que não tem como ret~rnar agora. Quer dizer, eu me. lembro in 

clusive, que no inic~o do governo Tancredo Neves, as suge$tÕes inici 

ais na FUNAI, tentaram j~stamente voltar todo o poder dá · demarcução 

para a FUNAI, fortalecer a própria FUNAI. E houve um processo de sepa 
' . 

ração das questões de terra da q~·estão d.a assistência do conjunto de 

instituições oficiais que participavam do forum da divisão das terras 

indigenas. O MIRAD foi a única instituição que no interregno da·tran 

.sição abriu possibilidades de participação de entidade civil, alt2rna 

:tiva essa bombardeada frequentemente por c'ertos setores do indienismo 

que achava que essa era a melhor alternativa retornar todo o poder a 

FUNAI. O fato é que i_sso essencialmente aãvinha de uma divergência s9. 

bre avaliação que se fazia naquele momento com relação de forças. O 

fato que a relação de forças pendeu para o lado do autoritarismo do 

(;onselho de Segurança 1~acional, chegando ao extremo em que hoje, e 

ai o Mauro lembrou bem, quer.dizer esse troço es~á rnilitariiado den 

tro de um certo esquema, e eu acho que faz parte de um mesmo esquema 

de um lado a criminalização dos e do outro lado a perseguição,o 

afastamento e o desmonte de todos os funcionáris indigenistas compro 

metidos com a questko indígena, o que prá, eu digo até para os tr~ba 

lhadores do CEDI tem sido uma lástima, porque boa parte ... : ..•.. 

LADO B 

indígena, quer dizer na rio s s a rede de apoio foi urna ·· :parte 

su~stancial bem indigenistas como o Silvio que esteve aqui e vários ou 

tros que estiveram aqui.. O Carvalho que está aqui que são pessoas que 

ao longo dos anos, tem uma certa linha de conduta que os qualifica-hi~ - 
• tor1camente corno parte de uma rede de p~ssoas, instituições interessa- 

das na garantia de direito dos Índios. Ent;o eu a- 
choque essa perseguição feita a esses funcionários prejudica uma cer 

ta estratégia, agora eu acho que para o futuro pensasse numa separação 
entre assist~ncia e demarcação se impõe não é nem qua 
se uma questâo de escolha, acho que a gente deve perseguir essa linha, 

e portanto numa fase de transição é preciso ter propostas_ políticas 

que viabilizem uma certa operação desmonte, de uma operação desmonte ! 

então precisamos saber se estamos de acordo com isso? Agora uma opera 

çao desmonte desse elefante branco que tem seis mil funcionãrios, e 

com a história que tem que ficou com o INPS, que eu acho que é uma pa_E:. 
.. 
' 
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te importa11tc, .sobretu~o pens~ndo nos grupos isolados, nos 

grupos que n~o tem condiç5es de.fazer política agora. Mas fazer uma 

operação desmonte, que abre espaço par~ que os grupos que nao 

~a FUNAI hoje, há vários aqui. Eu li um dôcumento recentemente 

querem 

sobre 

que' afirma claramente do ponto de vista das lide 

ranças que nao querera a PCNAI lã! Eles querem resolver e o p r o o Lcma 

de terra, então tem que ser uma proposta que contempla possibilidades 

de avanço de de t.e rm.í.na do s grupos e do avanço da sociedade civil onde 

isso é possível, e que cubra os espaços onde isso não é possível do 
ponto de vista da assist~ncia. Então relativamente a questão de terra 

chbre todos os espaços do ponto de vista oficial e da demarcação 2d 

ministr:a tiva, não sei se fui c La ro., Evi_dentemente que um serviço de 

demarcaçio tivesse um controle da document~ção, um controle aberto 

dessa documentação e informaçã~, um~ capacidade de metabolismo dessas 

informações e uma capacidade importante de caminhar, uma capacidade 

jurídica, de acompanhamento, e uma capacidade executiva de tramitar 

a própria papelada e a demarcação física~ Agora, eu acho, que discu 

tir· isso, em função da publicidade de camJanha das políticas presiden 

ciais i uma urgência, nós devemos encontrar uma maneira de fazer isso, 

talvez criando um grupo de trabalho e agora não obstante perceber que 

~sse grupo de trabalho vai estabelecer uma interse~ção entre _pessoas 

que tem como estratégia, não como estratégia do ponto de vista fina 

lista que se opõe a coisas do estado, não. Mas com seu serviço pró 

prio trabalhando em ãreas indígenas, continuar trabalhaµdo nelas de 

pois do final desse processo e portanto perceber que existe uma estr~ 

da pr6pria, permanente que prossegue, que é a estrada do crescimento, 
do fortalecimento e de um tipo de trabalho de organização indígena e 

de organização de uma entidade·de apoio e que os setores que muito le 

gitimamente podem aspirar lugar no· aparelho de estado numa virada pos 

sível nas eleições presidenciais, e que a gente possa criar uma fórmu 

la de interçâmbio entre essas esferas, mais competentes mais "í.nt.é lí, · - 

gente ao·ponto de vista político do que a gente conseguiu naquela pre~ 

sa, no.periodo de transição de 85, que aquela lã não deu certo. A gen 
te se atrapalhou, a gente se estranhou, quer dizer num certo momento 
eu me via modestamente responsável por um programinha ali_de documenta 

çao e de retaguarda, frequentemente me captar para trabalhar ~o estado 

Quando de fato não era. Quer dizer se a gente não fizer um acordo àe 

r o o o n h e o i.r.ie n to rnú tuo, de que há organi z a ç óe s que a elas compete f o r ta 

lecer movimentos de organizações onde isso for possível e fazer um tra 

balho de controle de íiscaJ.ização de pressão sobre o executivo e a ou 

tras pessoas que comp2tentemcnt0 deve ir lã e resolver o problema que 

e parte do estado e se estabelecer uma relaçâo de intercãrnbio que nâo 
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implique nesse tipo de coptação de confusão, e se a gente esti~er de 

acordo.que 8% desse troço deve ser o fortalecimento de 9rganizações 

gue resolva seus problemas por conta própria, cumpra seus direitos 
- 
~ controle o estado, se houver este tipo de possibilidades, digamos 

desse paradigma, acho que a gente pode encontrar f9rmas de coopera~ão. 

- Márcio Leonel quer a tréplica. Vamos ver se após isso aqui, a gente 

entr~ nas discuss6es para ~e repente não ficar aõ a mesa falando. 

- Eu só quero repetir, porque o Beto não acreditou em mim, que· nao · 

·era provocação, enfim acredite se quiser. Era realmente uma co Laboz a 

ção. _Queria dizer tamb~m que eu acho, que o fato da5 se organi 

zarem independentemente, e deverem fazê-lo· cada vez ~ais, das organi 
zações tanto indígenas quanto as demais sociedades brasileiras e majo 

ritárias, não implic~ que nós não devamos ter uma política a respeito 
. . 

de como está, e deve se organizar. Eu acho que é isso que eu estou 

propondo e acho que isso é importante e urgente. Temos ·que ser prepo 

sitivos nesse ponto de vista e com a maior urgência. Com relação ao. 

trabalho do CEDI,. sempre colaborei com ele, é o melhor qu~ temos den- 
tro das e conjuntamente com o CIMI etc, e eu queria que voce 

acreditasse porque se não a gente não pode conversar. 

- As inscrições estão abertas, gostaria que os companheiros que qui- 

serem se inscrever dessem seu nome para anotar •. 

As intervenções são de 3 minutos cada • O Bernardo que vai ser o _ pr-i 

rneiro, ele disse que talvez não consiga fazer a colocação dele em 3 
minutos, como o ~egimento· fala que_cada pessoa pode ter no:máximo 2 

intervenções, então a agente espera que ele fale em 3 e rio máximo em 

6 minutos. 

- Bom eu não pertenço a nenhuma organização indigenista, eu trabalho 

com meio ambiente no Mato Grosso, mas precisamente no Leste do Mato 

Grosso, no Vale do Araguaia, mas eu estou achando que foi muito impor 

tante vir a esse encontro, porque estou percebendo que há condições 

da gente abrir uma discussão, que eu reputo da maior importância, eu 

vou pegar as questões que o Leonel levantou,. para ponto de partida,ou 
sejaJpelo que· foi-discutido aqui dá para perceber que há uma visão o 

timista do resultado do trabalho na constituinte· capitulo do_índio.To 

dos os participantes de certa forma vêem a perspectiva, os que parti 

ciparam da elaboração do capítulo do índio, quer dizer tiveram um tr~ 

balho ju0tos na constituinte viam corno resultado positivo. Eu queria 

lembrar o seguinte, que nós estamos num período de transição, pensan 

do num largo espéctro, nós estamos acabando de desmontar uma ditadura. 

A oposição à ess~. ditadura ainda não elaborou um programa um _projeto 

para o país, mas· um pensamento inovador está começando a se expressar 
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em diversos setores, a constituinte consagrou vários progre~sos in~ 

vitavelmente não só no_ capítulo do índio, mas também no capítulo. do 

índio (que eu ~onheço mais de perto). Mas nós devemos p~rtit do pr~s~ 
- 
..:-poslo que toda 'v í t.ó r í.a , nas condições em que nós estamos e urna v i co+ 

ria provis6ria, sempre h~ espaço para forças coDtrár~as renl\zare~: 

contra-ofensivas, então como não vou ter muito tempo para falar eu 

queria só levantar um ponto fundamental. Eu ~choque esse encontro a 

qui é lógico, não se propõe a outra coisa, ele está discutindo .especi 

ficamente a questão dos índios, mas me é muito claro para que o proble 

ma dos índios avance, vamos dizer para que toda essa forma de reconh~ 

cimento de participação real das comunidades Lnd Lqe na s , no país, rea_!_ 

mente se efetue nós temos que ter respaldo da sociedade brasileira co 

mo um todo. Então o que eu defendo é o seguinte: todos os movimentos 

setoriais que estão procurando pensar o novo que está emergindo, eles 

devem procurar se articu~ar de uma maneira mais precisa e intensa po~ 

sível com vistas a se poder organizar uma plataforma~ tendo como horl 

zonte a data chave da e Le í.c âo p.r e s Lde nc La L, Quando eu d í.qo por exemplo 

que a vitória atµal é provisória, vocês imaginem como é que ficaria a 

discussão de ontem se nós tivermos um presidente claramente coY1serva 

dor eleito? Não é verdade? Todas as forças conservadoras que estão 

de uma certa forma represadas, Pº! certos dispositivos constitucion~ 

is conquistadas, vão se lançar a uma contra ofensiva para mudar na 

prática o que lhes desagrada. Então, acho que ai ã uma quest;o fu11da 

mental. N6s pe~sando do ponto de vista ambientalista, e~ arrisco aqui 

uma questão para vocês pensarem eu estou pessoalmen~e convencido de 

que (d í.qamo s ) a consciência ambiental·ista ela está em ascenso rápido 

no país, a gente pode perceber .isso examinando o que está acontecendo 

em quase todos os setores, se vocês pegarem o setor de educação vo 

cês tem a proposição da educaçãc ambiental, na questão da mineração , 

vocês tem tlm combate duro, que jã está envolvendo inclusive as entida 

des internacionais, quanto a posição da questão do merciirio, na ques 

tão da Construção de hidroelétricas vocês têm toda uma intervenção in 

cluseve do movimento ambientalista, inclusive em termos internacio 

nais junto aos órgãos financiadores, na esfera, do direito. Dr Cláu 

dio falou ontem, você tem a multiplicação de açoes 

que começara a tramitar na ~rca do direito ambiental, então eu acto 
que a questão ernb í.e r.t.a L até 2- e Le i.c âo presidencial, e La vai assumir 
uma relevância política muito naior, inclusive-os candidatos i p~esi 

dância eles fatalmente, tentarão in~erir dessa ou daquela maneira,nem 

que seja. por interesse n.o r amerrt.e e Lc i torais questões amb i.e n t.a.i s , pro-· 

grama ambiental. Agora eu acho que esse pensamento novo que está se 

expressando em diversos setores da intelectualidade, os setores da 
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sociedade brasileira ele deve buscar uma·art;iculação. A conclusão lª 

que eu tiro do ~ue eu estou dizendo é a seguinte: por exemplo: o m~~i 

mento em favor dos índios ou qualquer atividade.no sentido de concre- 

.:=:tizar o que e s t.â escrito na carta t í.r a r â mui ta vantagem do avanço do 

movimento ambientalista, vou dar um exemplo para vocªs. Ontern·se fa 

lou.aqui que o censenso do brasileiro médio é ante· Índio, vamo5 dizer 

os trabalhado~es.mais,.pelo menos das áreas do interior, isso·eu pos 

so perceber em Mato Grosso~ h~ uma visão meio· negativa do índio ._por 
• à 

parte de certas parcelas da p9pulação brasileira, mesmo hostil. Então 

por exemplo vocês têm a questão dos territórios indígenas, sob _pres,.- ,.,..,.,,.- ~,,, . . 
são como a população que não tem,um consenso muito grand~ em relação 

ao indígena. Mas esses territórios também podem ser pensados como re 

servas f Lo r e s t a í.s, como zonas ecológicas· importantes e nesse ponto vo 

cês tem uma intersecção muito clara, entre.a luta dos índios e a luta 

ambientalista. Eu acho que o movimento indigenista tem que perceber, 

que se aproximar,do movimento ambientalista, realizar um diálogo só 

traz vantagens. Eu vou mais longe inclusive, porque na verdade o que 

d~ve começar a ser discutido é um modelo ativo a esse estilo de movi 

mento que até a qo r a tem norteado toda essa destruição, nós não pode+ 

mos esquecer que quem derruba madeira nas reservas indígenas,é _ quem 

mutila os operários nas fábricas, pela lógica industrialista., tecno 

crática, está presente, na poluição urbana, está presenta na destrui 

ção dos ínàios. Então nós temos que pensar o seguinte·: este pensamen 

to renovador ele deve ter como horizonte elaborar um modelo alternati 

·VO a esse estilo de desenvolvimento e se possível proposta relativa - 

mente detalhadas e concretas com vistas a eleição presidencial. Se 

nós chegarmos a uma eleição presidencial com uma visão globalizada da 

;ociedade brasileira e com sol~ções relativamente detalhadas de cada 

setor nós teremos dado uma contribuição muito importante para o con.t.~ 

údo da próxima presidência. Vocês não devem esquecer que 60% dos elei 

tores de menos de 18 anos eles consid~ram a questão ambiental priori"tá 

ria eleitoralmente falando. E eu tenho a impressão que a própria reali 

dade demonstrando esse desastre ambiental crescente, isso tenderá a 

se po La r í.z a.r cada vez mais. {\ questão da rede que o Leonel levantou 

e o Beto também levantou, eu acho que deve ser: encarada com mâx í.ma se 

riedade em todos os setores a gente deve procurar estabelecer um con 

tato deve procurar inclusive produzir eventos expressar opiniões, bu~ 

cando sempre o consenso possível, inclusive chegar a época da eleição 

presidencial com um consenso setorial possível, que englobe inclusi 

ve empresários interessados em negócios ambiental, nós temos que fazer 

um ato imensb, temos inclusive que abrir diálogos com as Forças Arma 

das, para ver se e~iste dentro delás.alguém que pensa alguma coisa al- 
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ternativa a doutrina de Segurança Nacional~ Nisso temos que investi 

gar-em todos os setores onde·i que está sur~indo ou possa ser ar~icu 

lado num,consenso, se possível expressar isso em termos ·de plataforma 

~ão uma plataforma política, mas uma plataforma que~ sociedade civil 

de id~ias de proj~tos, que a sociedadG civil ofereça aos 

na carnpanh~. 

está aberta as inscrições - Marcos: 

candidatos 

Bom·é o seguinte1 graças a análise bem cartesiana dos ·negócios acho 

que aqui na frente f Icou caracterizados duas r~ali- 

dades. Urna de um avanço na Constituinte, a out.ra de um 
1' 

genocídio. A partir daí acho que a pauta de reunião desta coisa é prá 
qualquer perspectiva e chegar na cofsa . - comum que~ 

a questão do meio ambiente o homem não es·tá separado do meio· ambiente. 

dentro deste avanço todo·na discussão dos debates da constituinte nao 

se conseguiu- chegar nem na un·ião da questão indígena·, da parcela dos 

humanos que vive bem mais ligado ao meio ambiente com a própria ques 

tão da ecologia do meio ·ambiente. Essa questão passa na- saúde· na so- 
' 

~r~vivincia, não_dos Índios não é só por eles que eu estou nessa, a- 

cho que há urna .. grande diferença não sou de nenhuma· NG,. mas a· que s t.âo 

da sobreviv~ncia, da humanidade e de todos ~s espécies t~rráqueas, eu 

acho que não dá mais para continuar, eu sou apocalíptico, posso ser 

colocado dentro desse rótulo,mas é o seguinte gente, apocalipse _pao 

acontece de repente não, Ele acontece aos poucos, igual a ··d emocraci 
a que o~ Zernomani está acontecendo.O.s brancos chegaram lá-e estão pe 

gando a-terra que é mundo que eles falam igual porco do mato prá nada 

prí s~ acabar, pelo menos os porcos do mato ~resce~questão de _pers 

pectiva, a gente pode achar qu~ tem muita coisa aqui, bastante gente 

otimista, pela cara das pessoas, a gente vê assim que está difícil a 
perspectiva. Usar a Constituinte é uma pergunta que eu teria prá vo 

cê~ o seg~inte. A questão indígena está na mão. do C.onselho de Segu - 

rança N.acional, a maioria dos Índios-estão na mira do Calha-Norte, e 

Xipte alguma pssibilidade de questionar o_Calha-Norte? Ele é constitu 
cional? eu não sei, o _que que é um projeto calha-norte? E da-í a ques 

tão da artic~lação com o meio ambiente essa o homem deveria não ter 

saído-dela, como os índios não saíram ainda, estão precisándo se arti 

cular, lá as coisas não acontecem setorizadas, lá acontece alterou .o 

meio-ambiente saúde o equilíbrio rompeu, caiu.morreu todo o mundo, e 

é rápido, f muito rápido eu acho que a questão.da responsab~lidade da 

história, a .FUNAI abandonou a área, o Min::..stério Público.· Agente ou 

viu ontem o procurador falando, todas as quest6es que ele ~presentou 

como vit6ria, foram vit6ria coisa nenhuma, foi uma conversa, as 
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o que podem ·fazer? O trabalho.que a gente vê aqui mais falado das UNG 

é um trabalho de retaguarda, um trabalho de dócumentaç~o, fica. mais 

de necrópsia depois, sempre depois1 eu fui de urna UNG, não estou em 

nenhuma ag~ra mas fui contratado~ operário da construção civil, en 

quanto tinha um prédio pra fazer, tem, depois quais são realmente· as. 

formas de participaçã_o?. Se pa~ece que existe aqui um jogo de _ poder, .. 

não sei, de provocação, eu não tinha percebido, prá ficar explícito, 

entre as UNG. Então eu acho que é por aí, mas as perguntas.basis:amen 

te, como artiGular as UNG dentro desse personalismo todo que existe, 

como o constituinte po~e ser efetivam~ntc usado em termos de C?lha - 

Norte, que eu a.choque é uma coisa, qu~ pega- a metade dos índios do 

Brasil, e enquanto isso, é só os índios que e·stão perdidos? E Nós? h~ 

manos? Os índios, cada um tem na sua lingua uma palavra .que o nome d~ 

les quer dizer gente.lntio a quest~o indígena ã uma questão de g~nte, 

nossa, alguém quer se·pronunciar na mesa? N.ão. Goreti: 
/ 

- Acho que agora jã no iiltimo dia do Semin~rio j~ deu- tempo pra mais 

ou meBos fazer um balanço das forças dos avanços que houvera~ da gran 

de tarefa que tem pela ·frente e os empecilhos a serem ·merecidos prin 

cipalmente aqui dentro, no primeiro momento, que é de tentar un±r 

as forças no que se pode tirar o bem concreto, quais as bandeiras 

mais importantes, mais imediatas para um segundo momento. Isso dentro, 

assim, do que os brancos podem fazer em apoio a questão indígena, que 

eu acho que é a que se pode levar de proposta antão pra reunião -d9s 

próprios índios que é quem vai, inclusive, vai determi-nar de fato o 

que é que se vai levar adiante, .o pe s s oa L que está aí, não sei se já 
reuniram ou de que forma vai se dar esse direcionamento que eu acho 

que deve ser buscado dos in~ios direcionarem o que que hoje n6s bran 

cos podemos fazer prá concretamente auxiliá-los a efetivar esses avan~ 

ços que houveram na constituinte, que houveram avanços que fo-i ·Uma 

vitória eu acho que foi, agora não podemos sentar em cima dess vitória 

eu acho que~ o que vem sentindo assim, pelo menos pra mim, ~ o que 

tenho sentido, que elas tem espaço pra quem quer hoje, que se dispõe a 

lutar, a levar adiante certas questões àe apoio ao índio, não existem 

espaços construídos prá isso. As diversas entidades se fecham e quando 

ãs vezes tambêm ficam muito em questões políticas que são importantes, 

mas criando empecilhos em cima dessas questões prá que uma unidade mai 

or se construa e a gente possa então de fato auxiliar com o que a gen 

te pode ai a que os índios executem, consigam executai as cqnquistas 

da constitui.nte e é nessa preocupação que eu acho que a gente teria 
1 que ter propostas. l\.jora de que forma, se a gente vai se unir a través . . 
de comitês para levar adiante, a~oiando a ÚN-r, a.s diretrizes traçadas 
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pela UNI de que forma? EU acho que o balanço da UNI vai ser depoi$, 

mas de que forma ? ~ ue a gente saisse d aqu í, mais ou menos s aberido orr 
de se direcionar e não depois ficar perdido e ficar .de novo comentan 

~o que o fulano briga com a fulana, que isso aí eu acho que nao cons 

E~ói de fato e a gentA está muito preocupado a coisa está muito grave 

~ muito grave, ~ tim mnmento muito importante, e que se as eleições a 

gente pode .se reunir pra criar plataformas para os parlamentares e 

quem se dispõe vereadores defender, buscar que mais, que vai ser nas 

Universidades, que outros setores, comunidades, a CUT, outros que possarr 
apoiar de fato a questão indígena por que se não houver nesse mom~nto, 

eu acho que i um momento muito fundamental em que o estado de j9ga 

para fazer a ocupação da Amazônia com todo o peso e que a gente tem 

que ver como é que a gente está e como é que vai·seguir adiante. Eu 

acho que nessa questão aqui do parlamentar, de·formar comissão perma 

nente, eu acho que i ·um passo fundamental importante, mas e resto? ~ 

a gente que quer fazer ta;mbém outras coisas na S,aúde? Não só a leis 

complementares, a parte l,egal, a parte então jurídica, mais a part~ de 
aliar mais forças e poder divulgar e quebrar bloqueio de imprensa. -~u 

acho que aí~ atrav&s de· comissões maiores e espaços ab~rtos que possa 

chamar mais gente a participar, criados e que quem tem condições de 1~ 

var a criação destes espaços são as prÕpFias entidades daqui, não go 

vernamentais, que tenha esse poder então de chamar a reuniões mais a..-: 
bertas a discutir isso, já s~ deu com ·o Calha-Norte, mas houve uma cer 

ta parada em cima da constituinte e que agora, eu acho que mesmo com 

as eleições era um momento de retomada disso, então não descartando as 

questões que estão colocadas, mas uma preoc~p?ção em que possa haver 

espaços criados a partir daqui desse 9eminário em que o conjunto possa 

se reunir mais vezes, não esse ~eminãrio e depois ir para outros semi 

nários de balanço, mas que a gente possa dar continuidade a partir da 

qui se reunindo em apoio a uma política traçada da UNI era essa apre~ 

cupaç;o, asmim,que eu queria trazer. 

- Está aberta - Eunice Jaime; 

- Bom, eu_queria me reportar um pouco a uma discussão de ontem que a 

cho que ficou uma pequena falha, quer dizer, .ontem se chegou mais ou 

menos a conclusão que do texto constitucional se poderia concluir que 

há praticamente uma extinção da tutela, uma previsão de extinção da t~ 

tela ou que essa extinção da tutela seria atf uma coisa boa para os in 

dios. Na realidade eu acho que na cabGça das pessoas o que se pensou 

mais em extinç;o da FUNAI, por todos os defeitqs que nós conhecemos, e 

depois me oco~reu que~ preciso pensar que a tutela existe, que a tute 

la jurídica existe em função da incapacidade relativa dos indios de 

clarada que ao incapaz se dará um tutor, um curador, que o represente, 
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e que a seguir o Código Civil, não fala só em rep~esentação mas· fala 

também em assistência, e sempre houve um ponto bast~nte polêmico jun- . . - 
to ao problema da questão indígena que eu sempre ouvi que é o proble- 

jna da e~ancipação. Então para se extingur a tutela como um todo.· ~o 

caso também extinguindo a tutela jurídica nós certamente caminhare 

mos para a ernancipaç~o dos. índios. ~ntão eu queria só pôr esse _ponto 

para ser pensado no meio de tu~o aquilo que nós falamos, quer dizer, 

no caso dos índio~ a tutela jurídica vem de uma forma muito_ e?pecial, ~ 

ela ocorre- por uma incapacidade relativa que também decorre de uma-di- 
e 

ficuldade de adaptação aos usos e costumes de uma.sociedade maior,quer 

dizer, nunca o código civil falou e~ integração, falou em ~daptação 

que é urna coisa muito mais branda, significa con?ecer os usos e costu- 

mes da outra sociedade e conviver com esses. usos e costumes. Então 

J 

1 
·~ 

quando a constituinte agora deu aos índios a capacidade de entrarem em 

·juízo, qúer dizer, de poderem eles mesmos pessoalmente, sem representa 

ção, promoverem as ações judiciais de que necessitam, isto também não 

i~terfere naquela capacidade relativa que ela decorre de uma outra co! 

sa, quer· dizer, os Índios são adultos, maiores, capazes de gerir sua 

·própria vida, enquanto índio. Mas eu acho que essa possibilidade. de e 

mancipação genérica, quer dizer, de todos os índios, se é verdade na 

cabeça do Estado a extinção da tutela pode acontecer. ! só. isso. 

Márcio Santilli: 

Eu queria, apesar de ter ouvido várias ·sugestões e ~ntervenç5es inte 

ressantes· nessa discussão pela manhã, fazer alguns.comentários que 

fossem mais na direção da in~ervenção q~e foi feita pelo Mauro. Em pri 

meiro lugar, esclarecendo não a ele, mas a todo o mundo que eu acho 

que é o óbvio, que da parte das pessoas que acompanharam mais direta 

mente o processo da constituinte não existe nenhuma intenção de p~opri r 

edade em relação ao resultado constitucional havido >até porque. não 

foi mesmo propriedade, foram um conjunto-de fatores, de agentes e deª 

forças e de elementos contraditórios que variaram na fase do _processo 

que nos levaram a esse resultado, e que assim como nós não pretendemos 

ser proprietár1os das derrotas eventuais havidas e não temos ilusão em 
relação a uma série de problemas existentes no texto, até por-que tem~s 

na carne as feridas das porradas que nós levamos no processo. Quando 

o JNESC nos informou da intenção de realizar esse seminário, nos pro 

curamos fazer várias sugesfoes que nos ocorriam sobre tema, pessoas,e~ 

sas coisas todas, e entre elas uma sugestão fundamental de que prá qu€ 

tossem chamadas convidadas todas as pessoas, todas as entidades, todos 

os segmentos que fossem interlocutores, válidos, legítimos da _questão 

indígena nesse pais? que tivessem tido:uma participaçio setorial ou 

continua, ou que não tivesse podido ter nenhuma participação direta 
]' . 

. . .. ,, 
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no -processo constituint~, exatamente, por ente~c:3:errnos .que as COI}S~ 

quências desse .processo incide sobre tod:os, incide sobre·os povos in 

iígenas de uma maneira geral, e sobretudo, as demandas que foram colo 

cadas por esse processo, -também dizem respeito a. todos nô s. Se o~ re 
sul tadós e o trabalho foram bons ou foram ru1ns·, é uma questão que a 

gente pode continuar- discutindo daqui para a ·{rente, agora, inegavel- 
mente càda parte desse processo após ele, ·será uma. coisa ·di:f;eren- 
te· do que era antes. Eu acho que essa consciência· todo o murido - preci 
sa ter. 

1 . 

_! 
! 
; , 
.) 
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T~OIO: 

t pequenas coisas, como eu disse, nós estamos aqui também. 

vez qu~ a gente vem nós trazemos alguma notícia. Eu que~o 

mar a denúncia que foi feita pelo Zaqui~i aqui, que de 

FITA 11 

Toda 

confir 

fa t.o as 
3coisas que estã correndo 1& ~verdade.Agora, só que o índio, 

quando o índio não conta, n;o fala, que quando o Zaquine fala, 
~ a i, 

o Ministro ão.Interior, o Ministro da Justiça, as pes5oas vão di 

zer i invenção do Z~quine,. porque ele estã inventando~ ele 

nao ser o maior, ele quer só destruir, ele quer instalar no 

do Yanomami. Agora vamos, se o índio vai contar a situação, o 

vao dizer, eu acho que aí fica diferente. Então, portanto, eu 

queria, vamos conferir ou confirmar o que acontece no caso nosso 

em Roraima, nosso trabalho é negociar. Leva esse ~qu~ nao e o que 

quer 
me.í.o 

i 

que 

so • 

.sai da cabeça que para inventar para fazer o que aumenta a ·ten 

sao, quer dizer que problemas, mas a solicitação que as comunida 

desfazem para que a gente como coordenador do co~selho. SÓ quero 

terminar lendo isso: nos di~s 5 de setembro, o índto por nome Do!:_ 

naldo Il1erico, de uma malóca muito na fronteira de Guina Brasil, 

região do Maú, localizada .jlQ km ao Norte de Boa Vista, área ind.f. 
gena, considerada por ele indígena foi morto no dia 5 de setembro 

pelo fazendeiro, um criador lá que estava com raiva, muita raiva, 

porque o parente estava fazendo seu trabalho, inclusive aprontan 

do uma casa para ele abrigar, cuidar do seu gado, sua criação, co 

meçar criar porco. Então, com raiva, foram lá atacar o índio, rn~ 
- - - - - ·- 

taram-no a tiro de resolver, espingarda e rifle 44. Isso nós d~ 

nunciamos. No dia 11 de setembro, policiais, não sei, i.em palavra 

ai, tocaram fogo, puseram fogo na casa dp outro indio, ~o dia 11 

de netembro desse mês e num curral onde estava construído um cur 

ral, tocaram fogo, e ai queimar tudo. Então, pelo que se sabe, t~:. 
do é mandado pelo, até policiais acompanhando. Os próprios poli 

ciais fazem uma coisa dessa com a gente, desrespeitando a própria 

lei que até agora está vi.gorando de 73 e então. são as coisas que 

a gente sente muito triste. E outro, no dia 27 de julho, mais a~ 

tes, foi também, sofreu atentado de morte. Outro fazendeiro a~~ 

cou outro índio,. teutou matar, mas não conseguiu, porque o índio 

se defendeu. EstE~ caso, embora a comunidade FUNAI de Boa Vista, 

embora a comunidade de Boa Vista, não foi apurado incompetente, 

pelo menos inqu~rito não foram apurados, quer dizer, eles não d~ 

ram, não fizeram questão. Depois que nós fizemos pastante denÚE_ 

eia eles não fizeram nada. Este caso de assassinato do índio ocor 

.. 

rido no dia 5 a FUNAI, no dia 9 do corre~tA, nenhuma diligência 

foi tomada, nem seq~er autop~ia do corpo. Os parentes tambãm, qu2 
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a gei;ite · sabe que os parentes estão em caminho de e_xtermínio ~ quer 

dizer,-que eles.estão ~e acabando. Então, essa invasão de garim 

peiros estã prejudic~ndo, as doenças jã. estão·-lá, nâ~ tem mais 

_:=.jeito .. Então, essa co i s a c s t â fazendo que nós índios f Lq u e muito 
' .; s t; V:..> .. · · {- =1 :::f""'\ · ,~..-~ "'..: ....• , .• ;:,, ....•..... l-. "'ln .; n "r" - ..•. - ' ~ c r ..... ~ e. e r essa s i.r uz r;u. •. 'J''"'·. L..1.1,gLo,:.a ,~ctuG o no e VéL,. pa r a r , 11a1.. p~~ 
rar depois que acabar todo mundo. Então, nós e st.amo s solidários. · 

Esses nossos pa.r e n t.e s que estão sabendo que vão acabar, que todo 

mundo vai· acabar." Então, essas são as nossas r·eclamações ~. dada a 

-gravidade dos fatos e que o fato que demora-muito, os órgãos. en 

carreg~dos na punição, repress~o aos criminosos e 

·do Distrito Federal, não, proteção do índio, repressão do crimin~ 

.so e·proteç;o.do índio. O CINTlj que seria'a·nossa organização, 

pequena coisa que cham~ Conselho Indigen~ do Território·de Rora! 

ma, reclama do Ministério da Justiça, quer dizer~ que estavam f~ 

zendo a reclamação do Procurador Geral do Distrito Federal e dos 

Terr.t. tórios, Conselho de Defesa do Direi t.o da Pes·soa Humana. do Mi 
ni.stério da Justiça( do Diretor Geral da Polícia Federal, provi 

dência imediata para que os a s s a s s i.no s do· índio Donaldo, os fazen 
·, 

deiros Jais Alves dos Reis Marilton sejam punidos e que seja ap~ 

rado envolvimento de policiais militares e- civis na queima das ca 
· sas dos índios da região. Então, o que sempre· esperamos foi que 

um dia acabasse esses crimes contra _nós, mas a gente vê que vai 

continuar, nós estamos esperando que os índios, daqui 'um tempo vi 

va em paz. Então, pa.ra isso, eu acho que o único caminh9 é a de 

marcação~ as suas próprias terras, por ai acaba.né? · Pãra um pou 

co, quer dizer, que pára mais. um pouco porque eu· acredito que d~ 

rois que a terra demarcada o branco ou qualqu~i· · outro posseiro 

tem que respeitar; rorque nós respeitamos a· terra, os outros aqui 

nós respeitamos em todo lugar. A gente respeita o que~ do out~o, 

en~âo,· tmnb~m assim, nós esperamos tamb~m que·a outra sociedade 

respeite a nossa sociedade, o índio. Portanto, aqui nós temos ca.~ 

tas, ·quer dizer, não ã só isso~ aqui a gente an~a com'cÓpias das 

cartas que as comunidades mandam, contando e~se fato. Agóra, aqui 

.apenas um encaminhamento que a gente faz, o nosso, assinamos; e 

aqui em baixo estã as cartas das aldeias, das .malocas. Fortanto,. 

nós pedimos, sempre que a genta vem aquj., pedimos a todas entida 

des· que ta1~1bém a j uc o a 9ente; faz e nc am i nh ame n to. para esse pr::2 
soal aí,· que ~ão pessoas que estão ligadas a resolver, não sei, 

os problemas. Ministro tal, ent~o a g8nte, se~pre quando vem aqui 

traz alguma coisa, e aqui & somente esse que aconteceu agora es 
ses dias p~ssados. ~ gente n5o vamos relatar as coisas que passou 
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a 1 ano, 2 ·anos, 3 anos e 5 anos a triis, ma is tempo, mui t.o s p:i:obl~ 
mas mui to graves· aconteceram. Então, nós e s t amo s aqui mui to tri~ 
te que a situaç;o vai continuar ~t~ aonde que n6s espera~ds que o 

.:. t.r a o a Lh o d e s ae .e ern.i n a ri o aqui e s t.a sencto organizado que eu acho 
s e 

nhores, a gente sentiu só para eu relatar um pouco que senhore·s 
formais que. são arrt ropô Loqo s ,' geól cqo s , a gente viu as vezes acoE_ 
tece a gen1:-e chamar uma Lí.nqu aqern no s s a bate papo ou não sei uma 
discussão assim, para assim um ponto de briga, a gente sentiu mui 

to, mas esperamos que esse trabslho s~ja bem feito que a gente 

chegue em algum acordo e elaborar um tipo de tr~balho, um plano 
bom pa'r a ajudar a nós índios. Esperamc~s que a a , entidades s e j am uni 
das pa r a elaborar um tipo de plano pa r a ajudar nós. Elas - são a 

Constituinte, essas coisas que poãem derna~cc.r, quem demarcat quem 

que vai as sí.s t í r aquela c o i.s a . Então, isso aí f i c a para os senho 

res. Queremos apenas s6 acompanhar e tamb~m algu~m que a .gente 

vai errt e nde rido , Vamos também corne ç a r entrar nesse jogo da Consti 

t.u i n t.e , conhecer um pouco até no momento a srente não conhece. En 
tã6, eu falei as coisas de modo assim li na aldeia, eu não· estou 
refe~ido, ma s i e s t.ou contente porque cada vez mais a luta de v~ 

ces, dos senhores e entidades, está cadq vez quer.endo, procurando· 
nova mane í r a , isso é bom, e s s i.m também como nós estamos procuran . .•.. . - 
do lã na aldeia, como e11contrar uma sol~çio, quer dizer, sempre 

as soluções~ as coisas boas nüo v~em lego. De jeito nenhum. Sem 
pre a ~oisa demora. A gente vê o tr<1balh.0, a organização das pro 

prias entidades··aquii em todo Brasil exi~te, agora de papel dé es . . - 
critura, isso aí eu sei que estã ieito.· Eu agradeço a CEDI , que 

dizem aqueJ.e d~cumento, aq~elas hist6ri~s. Tudo bem, esse levanta 
mento de Rqraimct, Amazonas, de todv Brb.sil, aonde toda a popula 

ção. Entâ~ a gente agradece muito. Ag6r~, isso ai~ sõ de papel, 

agora, o que estã faltando lj ~ pessoa que ajuda, que forma . aju 

.. 

dar as que est~o sofrendo agora n6? Hojé, quer dizer, dia-a-dia. 

Agora, para esse ~i que estã um pouco difícil para·a .gente ver, 

mas vamo s unidos, vamos ver se nós tocamos o barco para frente, 

ve se nos alcançamos. EntbO eu finalizo, eu não coloquei, poderia 

fazer urna proposLa nesse situaç~o ~ue estã hcont8cendo hoje, que 

em r e La ç ào é'l esse s o f r i.mo nt o i.ia í.s ,;;Tave que \~sti e Y ariomarm que 
aqui foxmç1sse uma comissão, niio assim pessoas só enttdadesr mas 

pessoas que, como deputado, q11e fus~e vsrific~r de perto, olh~r a 

s i-t ua c âo que está ocorrendo lá na. á:.-f'~a. .ro Y.::i.nom e: ur i, seria muito 
bom, muito importante que se for~ass~ essa e~uipe, talvez o pro 

·- ·- - ...•. 

'. 
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prio ministro do interior podia, talvez, f?rmar uma equipe.e veri 

ficar, porque senão a situação vai complicar mais, quer dizer, 

que extermínio porque os próprios garimpeiros brancos ~stão tra 

_zendo a notícia para a cidade e aconteceu aí com, aí um garimpei 

ro disse: olha, diariamente morre um indio, de-dois! três, de qua 

tro. AÍ perguntei: você sabe, você está testernun~a, é verdade que 
aconteceu, é verdade, e n t ão você pode as s í.na.r aqui o papel. 
Não ·assino porque assim eles me matam, porque tem muitos garimpei 

rosque estão também contra quem estão matando os índios de bala 

de tiros de espingarda, por isso ~e eu declaro q~e, bom, eu estou 

avisando você para que vocês vão lá verificar. Quem quiser ver 

vai lá, lá onde aqueles garimpas nê, aí vocês vêem. Mas eu não 

vou assinar um papel, mas estou apenas avisando a vocês. Então e~ 
da dia a gente vê que os garimpeiros estão até triste, porque não 

e soo índio, também o próprio garimpeiro está se matando, quer 

dizer, outro garimpeiro.· matando o outro garimpeiro. Está acont~ 

cendo essa triste situ~ção lá no meio e a doença aí né, parece 

que até a água está contaminada, parece que tem água lá que não 

tem jeito. Então a gente pára por aqui para dar· um espaço para 

nossos parentes que estão aqui para vê se os senhores entende al 

gum pronunciamento, e jeito, o modo do -índio falar né, então, so 

mente isso. Mui to obrigado.· 

'• 

Obrigado s t~nhor . Nós vamos p~ssar a pa 

lavra agora ao Pedro de Conã, lá do SolimSes~ 

Então, boa tarde para todos vocês, o povo que está 

presente aqui. Então, eu estou observando o debate nosso aqui so 

bre a questão indígena na Constituinte. Eu estou sentindo que nao 

está chegando a conclusão de nada, né. Não está chegando uma afir 

mação definida. Acho que essa questão que está sendo discutiàa h~ 

je é uma questão basicamente da situação indígena e da aprovação 

sobre os direitos do índio na Constituinte. Então, acho que tem 

uma grande preocupação das entidades de ingerir algumas normas pa - - 
ra fazer a frente dos grandes problemas que tem muito a ver com 

os problemas dos Ínàios mas, que eu estou averiguando alguns ter 

mos que praticamente não define nada, entio ~ decis~o e a concen . - 
sao do texto aprovaão na Constituinte eu acho ·que basta eu dizer 

eu acho que a decisão está na próp:ria versão do índio, na caracte 

rística dos índios e nos interesses dos Índios, ni, e na boa vo~ 

tade dos índios, dos conhecimentos dos Índios que eles têm sobre 
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os seus interesses entre si, então antes de come~ar a ,dialogar· a 

esse respeito eu qu~~ia fazer uma leitura ?e uma observação que eu 

~fiz no momento que eu observei algumQs coisas sobre o que foi apro_ 
vado na nova Constitui~&o que fata a respeito sobre o índio. _Então 

eu vou ter essa.análise que eu fiz talvez que fique claro· alguma 

coisa, talve~ que alguma coisa do passado mais eu vou lei para vocês 

depoí, s eu corrt í.nue reí. falando de algumas coisas como que pode ficar 

essa posição, ~orno que nós vamos continuar lutando e como· a. gente 

vai continuar se organizando para fazer frente em defesa dos nossos 

direitos. };:ntão eu escr.evi _ assim: "P.u estou aqui como repr.esentante 

dos índios. Alto dos Solimões Amazonas, nós somos em 20 ~i--1 Índios a . - . . ~ . 
tribo ma.is populosa do pais, e temos uma só cultura e vivemos con- 

forme. no_ssos costumes, conforme nossas tradições, - e todos nós f a La= 
mos a mesma lingua~A_nossa tribo se divide em 69 aldeias que se lo 

c a Ld.z a 'em 7. _ muniçípios do Estado do Amazonas, sendo que. 4 51 aldeias 

estão localizadas em 2 rnunicí~ios de Tabatinga e sã~ Paulo de 

onde fica a terra sagrada .dos Xigunas e onde concentra a .. 
maior parte de ~ossa população. Bem hoje estamos aqui ·qebatendo e 

fazendo.urna avaliaçio da questio do Índio na constituinte para mim 

não na~a _adianta dizer que a constituição aprovar uma le·i que garan 

te os direitos dos indios, para nós índios só vai valer essa lei 

que está escrita quando ela for cumprida, por que para o branco so 

vale o qµe_.~stá escrito no papel mas para nós índios o que vale ~ 

o compromisso e para conclusão de tudo isso é preciso que as 

terras dos índios seja demarcada e reconhecidas como posse dos in 

õios. As terras dos índios não seja ~xploradas, que exista punição 

-- -,_ 

para que~ explorar e invadir nos~as terras, não continua 

discriminação com a pessoa do índio, não ter 

existindo 

que os in .. 
dios,na prática para o país e que são que fique no en- 

tendimento dq go~erno que os índios preservam a floresta e que -cui 

da de toda a natureza e o que é o mais importante que não continue . ' 

existindo massacre como este que aconteceu com o povo Jikuna e· que 

vem acontecendo ao s poucos com outros povos desse país, se ·tudo is 

so for considerado n~o vai aprovado na nova consti 

tuiçio, esta nova ~nstituiç;o fala da demarcaç;o das terras. Vamos 

ver se isto s~rá cumprido de verdade: porque nesse momento estamos 

sofrendo proble~as com nossas terras, a nossa área poderá ser·redu 

zida e talvez seja transformada em floresta nacional e colônia indi 

gena. tum trabalho que está sendo feito por trás das moitas pela 
..•. ~ 

FUNAI Conselho á_.e se~3r.ança NacionQJ.1 MINTER e e se nâ 
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nova Constituição continuar assim é melhor que o gov9rno brasilei~o 

acabe com todos os índios do Brasil ~orque o que está acontecendo é 
Ema vergonha para o Brasil que é um pais que se considera democrit! 

co, serã que a democracia~ não ter onde morar, viver e plantar e 
nao ter as~ist§ncia de saiideJ A democracia é não ter·educação e ~er 

falta de escolas:' A democracia é viver perseguido,· ser assassinado, 
·a democracia e não ter justiça para criminosos que matam tantos ín 

dios? Será que a democracia é usar dinheiro do povo para pagar j a9un 
ços e pistoleiros para matar indios e camponesesi.P ara nós indios é 
também para os trabalhadores camponeses.que somos os pov~s d~ssc pª 

ís para nós isso não é uma democracia, f:Spero, _co~o membro da tribo 

Ticuna levar para meu povo alguma esperança, alguma palavra· que 

eles possam acreditar, espero que essas novas leis sejam um compro 

misso verdadeiro com os povos índios, que seja um compromisso, uma 

esperança para todos n6s~. Então~ isso pessoal uma anãlise que eu - - 

fiz sozinho e ê uma graride preocupação para a gente e que teve mui- 

ta gente falando aqui q~e o índio vai ficar 6rfão, ach~ que n~ ver- 
-, 

dade não é, acho que a 1ª resistiu e está resistindo até o dia de 

hoje enfrentou de índios i porque ele defendeu seus 

direitos se ele não teve defendendo seu direito se ele não 

se ele tivesse acho que o indio não existi- 

ria, eu não estava. falando porque mais do que aconteceu com o meu 

povo. uma questão que o governo não acreditou que fosse em defesa 

dos direitos próprios nosso não·teria acontecido aquilo, pois para 

garantir o artigo que fala da nova Constituição é que eu tenho 
, é uma afirmação que eu acho que dá toda possibilidade 

de nós se organizar melhor onde àiz~ "os Índios e suas comunidades 

e organizações são partes legitimas para engressarem em juízo em d~ 

fesa de seus direitos interesses intervindo o Ministério Público em 

todos os atos do processo pois aí está a verdade de nós continuar - 

mos defendendo nossos direitos, essa é ur:1a possibili- 
dade i uma garantia que n6s temos em nossas mãos e que todos n6s in 

dios devemos pegar com toda qarra e com toda força de vontade e ter 

dentro da nossa um maior conhecimento ainda-par nos 
continuarmos lutando porque rnuito foi pronunciado aqui para tirar~ 

ma conclusijo acho que não definiu nada, eu acho que a definiç~o es- 

tá para os Índios, de nó_s levarmos em frente a 

nossa luta e quem a gente da que tiverem que forem nossos aliadosª 

judarem a gente tarnb~m, mas de que n6s vamos enfrentar e continuar 

defender os nossos direitos e o prõprio porque eu u.cho 
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que nao vale de naQa b que a lei aprovou porque se valesse todos as 

terras dos Índios já seriam respeitadas mas· quem vai f~zer valer 

vai <l~signar para este respeito~ o próprio índio quando ele disser 

que e Índio e defender os seus'direitos. Olha na minha tribo nós t~ 

mos 2 organizações que faz frente a t~do-isso. A nossa terra a nos 

sa área e nós temos uma população que representa 10% da população 

indígena do país. N6s conseguimos perante o Conselho de Segurança 

Nacional pelas que estavam querendo fazer pela nos- 

sa terra, nós discutimos de testa a testa com o Coronel' Carneiro 

que~ representantP do Coµselho de Segurança Nacional de n~o acei- 

tar a proposta dele o Conselh9.de Segurança Nacional gr~ 

pode trabalho tem medo de gente, ~les têm medo de 

nós, porque nós dis~emos .umas verdades para ele, e 

·1es queriam que a gente pela última audiência que a gente teve com 

·ele aqui na Presidência da FUNAI ele disse para nós 

o pessoal·do Rio Negro aceitar ou apenas não aceitar ele disse lá 

outro pessoal o não é pessoal de Rio Negro não. Você 

está muito enganado, o.Ticuna é diferente tem outro pensamento será 

que, vocês conseguiram fazer isso lá é obrigado todo mundo aceitar 

isso, nós falamos pr~ Coronel Carneiro, então nao 

tem uma definlção e eles têm medo de nós, não tem nenhuma proposta 

eles não conseguem e eu acredi- 

to que com essa. nova con"sti tuição que foi garantida eles nao vao 

conseguir aprovar, que no presente momento eles estão apressados an . - 
tes da promulgação d~ nov~ constituição aprovar essas colônias e 

nós não vamos abrir.mão para isso, e a nossa tribo eu garanto que 

a gente vai continuar definido, já consegui, aí como representante 

lá da _organização nossa que chama Conselho Geral da Tribo Tikuna 
~u consegui abranger toda nossa área de fa 

zer um trabalho de conscientização com as aldeias nós vamos fazendo 

uma campanha sobre a colônia indígena, demostrando para o pessoal 

todo. qual o interesse do governo para, de querer 
transformar nossas áreas indígenas em parque florestal e não sei em 

que mais, então eu acredito que o povo indígena estão bem conscien 

te e disse que eles não vão deixar que as suas terras sejam demarc~ 

das assim como o governo quer demarcar, apesar que a gente tem essa 

a 69 aldeias :ei1cun.:-~ que congrega cada uma comuni 

dade dessa tem um rep~esentante de congregar todos 

esses 69 representates de cada comunidade de passar ~sta para eles. 

Eu acho que muitos __ qu8 foi pronunciado aqui, alguns qua pronuncia - 

.. 



171 

.. 

ram que o índio vai ficar órfão, acho que estão mui to enganados-, ~ 

lha que nós resistimos ~ós nunca tivemos necessidade 

da FUNAI, nós FUNAI, a FUNAI para·nõs não existe onde 

no início da nossa organLzação no ano de 1982 comecemos a fazer- 

frente e quem apresentou a p~oposta_ ca demarcação da terra, quem 

fez o mapa de cada uma área foram os próprios foi nós 

que fizemos os mapas os limite~ e apresen~emos a proposta ã FUNAI 

foi lá fazer estudo que bateu . 

isso foi feito por nós mesmos e o segundo aviso que nós demos ~-foi 

t~mb~m que a gente teve conhecimanto que seria necessário fazer is 

so e em 83 por ai, nós conseguimos retirar todo 

br anco que tinha dentro d a s comunidades Tikuna e colocamos ~ 
os professores agora p r ôp r i.o s Tik~·na ensinar a língua por 

tuguesa, ensinando·na própria l~ngua.Tikuna é uma conquista que a 

gente teve através da nossa organização da consciência do 

e o que para a FUNAI ma.rca para ela uma 

que mui tas vezes ela quer .fazer a Lqurnes coisas que fazem com outras 

parentes e com n6s ela não consegue fazer, ela demitiu 5 professo 

res da organização dos professores que foi fundada em 1986 consegui 

mos fundar outra organização que só para dirigi.r a parte da educa 

çao que se chama que geral dos-pro 

fessores Ticunbiligue, então~ isso, para mim que tenho que definir 

acho que quem deve defender o seu direito do índio já que a Consti 

tuição garante e precisamos fazer ter isso e nós vamos continuar a 

existindo-e surgi~do. 

FITA 11 LADO B 

A gente vai cuidar só da parte da saúde eu acredito que até o f±n-al·· - 

deste ano para o próximo ano a gente vai estar com mais uma outra 

organização, ou seja, temos experiência dessa viagem que nós esta 

mos fazendo agora um com a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro que vai possibilitar para a gente criar essa· nova 

organização que vai ser implantadct lá junto com a gente onde os pro 

prios ticunas vão faze~ frente na parte da saúde, vão Gesenvolver 

um progama de saúde r.o s próprios Tikurws, que até o dia de hoje a 
gente exigiu da FUNAI e a FUNAI nunca fez nada principalmente n6s 
~ikunas, n6s nunca precisamos da FUNAI o que o Tikuna tem foi com o 

seu pr6prio trabalho eu acredito que dentro de 8 anos de reivindica 

ção pela educação e para dominar a nossa luta tive 
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que reivindicou 
perante a prefeitura, perante durante 8 anos para fu~ 

dar uma escola e· a ~UNAI nem a prefeitura çuidou e aí o que o· povo 

=fez se reu~irarn com ~eu prõprio esforço,· fizeram uma escola de 20 

metros com cap~cidad0 de al~ncs, cnt5o o que tem para confiar na 

FUNAI·se a genta ·tem, acho que a base de material para a gente con 

quistar todo índio conquistar todo seu direito é c~nscientizar, co 

nhecer o seu direito, sabe é conscientizar e nao ti 

rando da capacidade própria, então- para mim só resta dizer que nós 

vamos continuar vivendo dessa maneira, então~ somente isso. Obrig~ 

do Pedro. 

Vou passar a palavra ao Ivanildo que é Yanomami lá.de Roraima nos 

aguardávamos também a pa.r tí.c í.p a c âo de mais um outro companheiro que 
• 1 

é também Yanomami que era o Davi que não teve a possibilidade de es 

ta.r aqui conosco hoje. Boa tarde, eu estou aqui um represe~tante e~ 
mo Yanornai, eu sou do alto Rio· Negro, o Davi que foi chamado, ele 

tinha oportunidade de particiryar nessa reuniâo aqui então eu· tinha 

oportunidade de participar desse reunião aqui e a primeira vez que 

eu estou aqui, _mas eu estou g~stando mui to, gostando mui to dos pa 
rentes que estão aqui, os amigos aqui juntos, então eu sou funcionã . .. - 
rio da FUNAI, eu fui retirado para a FUNAI, eu estava com 11 anos 

eu fni tirado para a FUN.A.I; então eu estou com 14 anos na FUN.AI, mas 

eu nunca. deixei de ajudar próprio meu pareni.:e, sempre ·eu estou olhan 

do eles, então no começo quando eu não conhecia a FUNAI·eu achava 

que a FUNAI a Fundação Nacional do índio esse nome eu achava que 

era para ajudar o Índio, era para proteger o índio, eu fui enganado 

mas hoje eu estou vendo que o Índio que já foi, era para acabar os 

índios com .garimpeiros, doenças. Mas não é só os garimpeiros, só as 

doenças não, essa FUNAI é que está acabando com o índio também, en . - 
tão eu achava que os Yanomamis, nós somos Yanomamis todos índios do 

Brasil. Mas eu achava que uma etapa, mas o índio, eu tenho para mim 

·-, 

diminuiu muito o Índio e a regi;o do · está na sltuaç~o 

do Yanomarni é um problema. sério, urna bagunça o parente que foi mo.E_ 

to pelo tiro por um garimpeiro, por doença1 até hoje está morrendo 

muitas crianças, estão acabando com as crianças, os pais e as maes 

e a pr6pria estão acabando, isso que estou dizendo e 

verdade quando foi quinta-feira isso que passou ag6ra eu recebi 5 

Yanomamis dizendo tem uma aldeia que nunca foi c orrt ado com os bran 

cos, que eu nao sabe, que nunca sofreu a doença como hoje estão. so 

frendo, tem uma aldeia que foi abandonada as maiorias foram mortes, 
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malária,. sarampo, pneumonia, gripe, com" Ls so os Yanomamis · que estão . . . ' ~ . . 

afastando, quando eles estão se afas~ando os garimpeiros estão se 

aproximando, a onde é o local da aldeia eles se retiram e os gari~ 

_peiros já estão tomando-conta da aldeia deles, então usamos toda a 
do Yanomamis, entã_o esse é um criminoso que eu vejo 

muito e outro projeto o Calha Norte e o Yanomarni não 

sabe.que o projeto Calha Norte e eles fo~am enganados pela FUNAI di 

zendo que com esse projeto era para ajudar os Yanomamis -na 

para ensinar eles trabalhar, e até hoje não fizeram· nada,-- 

saúde, 

. -- então 

quando Yanomami está morrendo então a E'UNAI não está ligando para 

nada, ~ão tem ajuda nenhuma·, por ~sso o Yanornami está querendo se 

af~star do lugar deles, porque ele não ·tem lugar a onde ele vai ca 

çar e pescar, e a onde ele vai. para beber agua, a água está comple 

tamente contaminada, com isso aí que o Yanomarni preocupou muito, e 
ele~ ptecisarn ajuda e os trabalhos deles no garimpo que eles tãm en . - 

tão foi tudo tornado pelos garimpeiros, então eles têm uma força, en 

tão- os Yanornamis-são muito, no começo eles criaram uma força, teve 

acabar com confusão, então eles prometeram até com 1sso esses 
- - - 

rnamis calaram, estão se aproximando 

·região do Pararni~, isso daí 

na região do Surucuéu, estão na 

não tem mais lugar a on 
de os Yanomamis vai fazer os trabalhos deles, fazer a rocinha d~ 

les, com isso os Yanornamis diz~ndo que único lugar que eles têm é 
aquele mesmo, se ele foi afastado e ele não tem outro lugar a onde 

para ele viver, único lugar que ele tem onde ele nasceu e aquele 

mesmo, com i~so nós Yanomamis achamos que não vamos acabar com_tudo_ 

· isso os Yanomamis que são fracos, qualquer uma doença fraquinha e 

a gripe, se ele pegar essa gripe forte ele morre,· porque ele nunca 

sofreu com urna doença mais forte, como essa que estão sofrendo, e 
outra coisa, essa marcação da ãrea Yanomami que foi tudó espedaçada 

uma bolina no começo eles falaram para gente que nós precisamos 

ainda era urna área muito e quando foi demarca.da aquela área dos Ya 

nomamis todos foram enganados como hoje eu estou vendo, então ell 

posso explicar para meu parente como é que vai ser marcada na terra 

dos Yanomamis, com tudo isto que eu estou vendo só tem 

aquele mesmo, a onde nesse ]ugar, se ele demarcar todos os pedaci 

:~ .•. 
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nhos, esse pedacinho a onde que vai ser marcado para el~, ent~o 

ele tem que se mudar a onde tem mais caça e pesca, então·ele não 

quer saber se aquele lugar vai ser. proibida caça e pesca, ·. mas e;-1 

.ac ho que pode a criação de área f Lo r e s t.a então eles não. querem 

n;o sabem aquela ;rea usad~ vai ser proibida a entr~· 

da, então ele quer que o Yanomami vive só naqnele lugar,: engão ele 

anda por todo canto, .a. onde ~le tem condição de caçar e pe s ca r , en 
tão ele tem que construir a aldeia deles, então bra 

sileiro e s t.ão fazendo tudo isso eu tenho p:rá mim que se errou,. isso 

é um crime que estão fazendo, então nós não vamos que.~er que eles 

marcam todos os pedacinhos, então n6s-cuntinuamos querendo uma irea 

única, só tem aquele mesmo que está, o Yanomami precisa só tem aque . - 
le mesmo lugar 1 a onde _ele vai ter urr, pedacinho marcado, então ele 

não tem condição de v i.v e r naquele pedacinho que vai ter marcado pa 
ra eles, isso que eu tenho que cor.versar com meu parente,· explicar 

p~ra eles ~ão ver o que eles vão falar isso, e outra coisa essa eu 

que foi rio come co da errt r ada então os Yanomarnis se 
prejudicou muito essa não é muito bem para eles e foi morte de 4 Y~ 

· f' · · o 5 ·· .; · r e- -1= • t t -, 1 nomama s e _01 mo r r.e ga r ampe a r o s e .•. 01. nesse empo apon a r am a .cu 

pa dos missões, do mais eu tenho para mim que na0 
foi culpa de'ningu~m, isso foi culpa da FUNAI, nao 

tinha nada a ver com as brigas, ma s eles f oz arn culpados, mas eu te 

nho para mim que não f8i c u Lpa de ninguém e foi cuJ.pa da FUNAI e!! 

tão com essas missões do não doi os Yanomamis 

eles foram ajudados nos pensamos ou ajudo, então 

juito Yanomamis eles prometeram cara os Yanomamis tão so ~ - 
frendo, tão sofrendo muito, nõs pr~cisamos ajuda porque 

senâo o~ Yanomamis se acab~m o ternpo·n;o vai ter mais os Yanomamis 

então vamos bagunça como desse jeito os Yanomamis 

acaba <la.qui há algum tempo não vai mais haver mais Yanomamis, e a 

FUNAI mesmo vai ac abar os garimpeiros e a FUNAI me smo que está aca 

bando com os Yanomumis, isso que eu digo é verdade porque el~s nao 

tªm a onde eles caçar e pescar, para eles beber ãgua, entioi eles 

nao tªm, então es~e lugar a onde est;o vivendo ostã completamente 

bagunçado, já tomaram todos os lugares, t.ud í.nho , ma í.s tem muito- Y~ 

nomamis estão se afastando, est;o se retirando a onde que n;o tem 

bagunça, mas assim mesmo 0s garimp~iros estâo se aproximando 

onde estão se afasl:anã.o os garimp~iros estão se ap:roximan 

do , estão passando para a fronteira da Vene?.ue] a, a onde eu trab~ 

lhei no 1 u,ga:r era uns 80 Ya n ornarn i s isso não seja mais, hoje só tenho 

" 
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uns 35 que tem malária1 foi morte da malária, da tuberculose, da . . . 
pneumonia, com toda essa doença foram acabados, eu conhe ço uma, tem 

po foi 77, foi constr"uída uma estrada ao norte.então eu co"nhé~o uma 
~ldeia q~e chama Ilaris, então eu conheci que era 200 

Yanomamis, isso foi acabado hoje, só tem 20, foram.acabados co~ s~ 

rampa, malária, entio hoje esse 1ugar tem pouquinha gente, foi com 

.• 

. 
toda essas coisas que nós estamos inui to preocupados, -. mui to preocupÉ!: 

do mesmo, que isso mesmo depois tem mais. Obrigado Ivanildo. A pala . . - 
vra ao.Megaron; assim que nós tivermos concluída a exposição daqui 

nos vamos abrir para discussãomais geral e se tiver questão que Iv~ 

nildo apresentou sobre o caso Yanomami e s~gestão de qualquer tipo 

ação de encaminhamento nós vamos ter oportunidade de tratar disso. 

Ontem eu falei, então vou falar um pouco, porque.passar o.microfone . . 
para outro, para ele falar também sobre o Xingu, sobre o pessoal d~ 

leque mora Rio Tatui e no Pará, onde eles têm esse problema de g~ 

rimp~iros, de hidroel~trica, devem explicar melh~r do que eu, ent~o 

eu acho que todo mundo aqui conhece o xingu, conhece o pessoal do 

Xingu: conhece o·· pessoal que mora no Xingu através de· filme, atr_~ 

v~s-de jornal e revista, enquanto outras tribos da gente, ou~ros p~ 

rentes· nossos como no caso do Yanomami, como no caso d~ outra~ tri:_ 
bos a FUNAI, o Governo fica usando nós do Xingu botando na revista, 

na tele~isão,- fazendo propagfanda, então tudo isso estão acontece~ 

do, e~quanto outras tribos, outros parentes da.9ente está, a terra 

dele estã sendo invadida, sendo diminuida. 
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FITA 12 LADO A 

Eu fui contra e é por isso mesmo que a PUNA! quase me demitiu mas 

eu estava no direito meu de não gostar d~uild que eu·gosto e-quan 

~do os·parent~s do tikunas naqupla mesma 6poca mortos os tikunas e~ 

tão eu com Mário Juruna nós fizemos u~ mzinif0.st:o aqui dentro dQ 

FUNAI, falei com Marcelo que era Superintendente Geral da FUNAI 

que não era f a Lt.e de PfOpag_an.da en~uanto está morren 

do outros índios,\mesmo assim eles fizeram a propaganda da Música 

do Roberto Carlos que até.agora eu não entendi qual é. o sentido da 

música~ eu quero pegar esta muúsica e entender direito por que ele 

cantou esta m6sica, bom, então era isso que eu queria explicar pa 

ra voeis, e q~anto a outras tri~os, outrbs _parentes da gente que 

estão sofrendo tem esse lugar aonde~ FUNAI sempre faz propaganda 

ago~a neste momento nos .grandes projetos éles estão fazendo·um fil 

me lá no Xingu, onde meus parentes também foram contra, meus paren 

tes, meus tios foram contra a filmagem. Não quizeram que os caras 

fizessem~ filmagem com eles, pediram para não irem lá fazerem a 

filmagem, tentaram de tudo, de oferecer motor, de oferecer. barco, 

de dizer que eles vão criar uma fundaçio para arrecadar dinheiro 

para aplicar no Xingu, mesmo assim o pessoal não quer, pessoal meu 

não quer, e sobre o pa~que em geral a minha preoeupação i mais com 

o limite e a ·saúde do pessoal que mora no Xingu, porque se nós nao 

tivermos saúde como é que nós vamos viver na terra, como é que nos 

vamos fazer nossa roça, como.é que vamos plantar, então tendo saú 

de que nós vamos poder trabalhar, poder criar nossos filhos lá na 

quela área, é muito grave a situação do índio, porque cada vez 

mais o branco está ocupando a terra, cada vez mais o branco está 

destruindo a terra, cada vez mais o ~rance estã derrubando a mata, 
cada vez mais o branco está queimando a mata, então não tem jeito 

de nós impedir isso, nós índios vamos ter que defender aquilo que 

sobro~ e que estã sobrando para nõs é falando no ouvido do minis 

tro no ouvido do Presidente da FUNAI corn apoio de vocês mesmo de 

botarem a denfincia no jornal, na televisão,mostrando para _o gover 

no que não é bem destruir toda a terra que é para branco mesmo, co 

mo é que seus netos, seus filhos, seus netos vão viver daqui al- 

• 

guns anos, como é que meus netos vão viver juntos com seus netos 

tem que botar na cabeça desse governo de todo mundo que tem que s~ 

brar alguma coisa para seus netos, para meus netos, tem que deixar 

esse minério, esse ouro que os garim9eir0s que os mineradores es 

t5o tirandb. tudo, scrã que essas coisas todRs vão ficar aqui, on 

de estã indo todo esse ouro esses min6rios, bom ent;o eu · .. queria 
,/ .. ··, 
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responder aqui ao Mauro, que fica falando como fica a· demarcação 

da terra quem vai cufdar, quem vai f~zer a demarcàção, eu acho que 

no caso de fa~er demarcação da terra de índio tem que ser a FUNAI, 

- eu acho que a FUNAI tem que cuidar da demarcação da te .. rra ue índio 

porq'...1e é para o La que saí o d í.nh e i r o , e La que está com o dinheiro 

na mão, para FUNAI, eu acho né, para a FUNAÍ que está saindo ·o àe- 

ereto, ele que deve cumprir o decreto, as leis que o branco faz, 

se o governo disser que a·FUNAI tem 5 anos para demarcar. terra de 

índio, demarcando terra de índio eu acho que de í.xando éssa t.e r r'a 

do índio, o Índio sabe cuidar, índio sabe viver dentro dela, então 

eu nao vejo outro grupo tem esssa organização de fazer a demarca 

ção de terra de índio, muitos de nós, eu mesmo não, a gente não e~ 

tend8u o que está sendo discutido aqui né, en mesmo não entendo 

bem as pa Lav r a s que vocês usam aqui para discutir sobre nos mesmos, 

sob~e nossas terras, como vai ficar, como não vai ficar, quem que 
vai proteger, quem que, se vão acabar de uma vez, se vão continuar 

sendo indio, e nõs Índios ainda não temos condições de organizar 

de ser forte, tem como os tikunas est~o falando que est;o, que tem 

essa organização, mas dentro da aldein deles, mas tem 

tem organização deles mas assim nós, assim todo grupo na.o temosº! 
ganização, nós não temos um lugar onde todos os índios esteja aqui 

cada grupo tem seu representante para ter essa organização, n6s 

nãci temos condições de chegar porque a gente mora tudo longe, tudo 

distante, entio a gente tem que usar esse meio de transporte que 

brarico -tem para chegar na outra tribo que é avião, que~ 611ibus 

porque a pé, se nós andar a pé nós nunca vamos chegar, pa~a chegar 

1 ano, 2 anos depois, porque nós moramos cada um 

distante do outro, -voeª encontra aqui, esse encontro que a gerite 

está tendo aqui, cada um veio de cada lugar, então tendo o dinhei 

ro a gente compra passagem e chega no luga.r onde tem o encontro ,·as 

vezes a. gente perde muito encontro de índios por casua <lesses pro 

blemas de dinheiro, de aviâo, se voc~s convidaram 

ele não está aqui porque não tem transporte para ele vim aqui para 

participai desse encontro, bom n6s Caiap6s de brig~r 

nós somos organizados e de fazer guerra nós somos organrzados, nós 

temos dança, música, de tudo quando nós vamos fazer guerra, foi u 

ma guerra para nós, para Ca í apó s foi uma guerra, po r que v i.e r e.m 80 

a 100 Caiapõs aqui para marcar sua presença aqui no congresso, en- 

quanto outros parentes nossos n~o puderam vir gr~ 

po maior, vieram mais em grupo pequen0, os Caiap6s vieram em grupo 

grande e mircaram a presença deles aqui no congresso, então era 



178 

isso que eu_queria falar para vocês, ontem·e~tava discutindo com 

um deputado,.com c::.dvogado aqui, então eu falei.ontem que nós in 

~~ios_ nijo est~mos preparados pdra viver do jeito que o branco vive, 

n6s índios, muitos ae n6s temos que Viv2r do j0ito que n6s ~ivemos . ' 

com esse, com a chegada do branco, é claro que vai mudar nossa ma- 

neira de viver, v:ai muda r , porque n'Ós índios, vive índio está 
acabando, estã di~inuindo~ como índio mesmo está dimintiindo, 

nao.e por isso que nós vamos deixar de ser índio a FUNAI quer 

var esses índios para outro c~minho criando portaria, pedido 

os·antropólogos fazer avaliação de Índio~ aculturados, índios 

aculturados, eu estou no meio disse, eu estou ne~te caminho que a 

FUNAI está querendo levar outras tri~os, 9utros grupos, que tem 

mais tempo em contato com o branco, dizer que índio fala portugu~s 

i°ndio que tem emprego na FUNAI não é mais Índio, quer dizer que se 

voe~ for na minha aldeia você fala minha língua, você usa meu cos 

tume, vocé é índio? Não, você continua sendo b~anco, nós respeita 

mos voce como branco, pode usar nossos costumes, falar m í.nha lín 

gua, mas nós respeito como uma pessoa diferente, isso é um pz ob Le-> 
ma que a FUNAI está arrumando para nós índios, bom, muitp, quer di 

zer, nós que vamos trabalhar para defender, costumes, tradições, 

terra de índio, eu falo nós porque estou no meio da luta de voces 

mas ~ 
le-. 

para. ": 

nao 

para que meu povo vive, eu e outros lá no Xingu a- 

.p r e ndemo s a falar portugês, aprendemos a ler um pouco, .escrever um 

pouco,· nós ternos esse pensamento de lutar por nós, por que se nos 

não lutarmos por nós quem vai lutar, não adianta você chegar na mi 

nha aldeia ficar lá com nós brigando~ lutando daqui a pouco vocês 

vão, a FUNAI manda um pessoal tira você e aí, nós ficar sem você, 

então tem que ser DÓS mesmo, nós Índios mesmo, tem que lutar por 

nos, corno no caso do meu parente Paiacá, cupei, foram a convite de 

um pessoal aos Estados Unidos defender a barragem no rio Xingu e 

estão sendo processado pelo governo, porque quem falar a· verda 

•• 

de não pra quem estar escondendo coisa eu estou falando isso 

que esse projeto na barragem no Xingu é escondido, escondido 

por 

de 

nos Índios, porque os prejudicados somos nós, vai ser nós, não e o 

branco, então nos f a I arno s .:t '.'')rdade, temos que falar a verãade, en 

tfio a luta vai continuar enquu,.to tiver lndio aqui no Brasil. Não 

~ porque sou funcionãrio porque a FUNAI me paga que vou ficar quie 

to vou ficar ouvindo, vou ficar vendo o que estã acontecendo com o 

meu povo, pod~ tirar ~ssc dinheiro que eu ganho, que eu recebo da 

FQNAI nfio vai, eu n;o,you morrer de fome por causa disso, nós te- 
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mos terra, nõs ternos mata, nós temos rio para pesçar, caçar ou f~ 
zer roça, eu t~nho mão para trabalhar .no cabo de ma- 

- chado derrubar mato; agora vão com eles, tira o emprego deles, vão 

ficar pedindo emprego po~ aí, porque o mundo de vocês aqui o. bran 

co vé , o mundo de vocês o que vale o que traz a comida é o d í.nhe í.> 
ro, outros plantam, outros criam, e quem mora aqui na cidade cria 

nao tem nem um pedacinho de terra para plan t.a.r, então o que vale a .. 

qui para vocês é o dinheiro, porque sem dinheiro vpcê ~ão vive,não 

come,. não anda como os outros andam, tira dos que tem dinheiro, ti 

ra desses caras que tem dinheiro que estão no.governo, quem está - . - .,,,... . - .,. - 
no governo e fazendeiro, nao e. posseiro, nao e gente pobre que es- 

tã no governo, quem estã no governo~ gente rica é fazendeiro, ou 

o Presidente Sarn~y em Sio. Paulo na casa um 

amigo do Orlando Vilas Boas, ele comprando um gado de outro 

dele que também é fazendiro lá na cidade do interior de são 
Baur~, eu conheci Sarney lã, quando a gente foi junto eu e 

amigo 

Paulo 

outro 

meu amigo a gente precisou, ele precisou tirar os filhos dele para 

gente viajar com ele no mesmo avião, então todo esse pessoal que 

estão no governo são fazendeiros, tem terra, tem 3,4 fazend~s, e 

s6 por isso que eu vou ficar amigo deles, n~o posso ficar, 

ficar amigo deles, através dos amigos dele que mora em São 

pod í a 

Paulo 

que e muito amigo da gente podia chegar e falar, ir -lá na cada de 

le não eu prefiro estar junto com quem está sofrendo, prefiro es 

tar .junto com I.ndio, com posseiro, garimpeiro, garimpeiro que mais 

sofre, porque Yanomami está sofrendo, eles estão sofrendo q a.r Lmpei, 
ro, Ya.nomami estão sofrendo jun~os, estão morrendo com malária, e~ 

·tão arriscando a vida deles p~ra levar um pouco de ouro para ven 

der, para poder os.filhos deles poder comer, por isso eles e~t~o 

arriscando a vida deles para lá, mas ele não_ volta, esses garimpei 

rosas vezes não voltam para terra deles, lá no Xingu a· BR 80 p~s- 

sa no meio do parque, a g·ente tem contrcle de garimpeiro lá, eles 

vão muito para eles não vão deixar falar Maranhão para 

melhor, el-es não vão explicar melhor porque lá onde mora os pare.!!_ 

tes do em outro garimpeiro a gente só atravessa noutro 
garimpeiro prá 12.., as vezes Komb i , vai de Korub i, vai de caminhone- 

te, Clü, ás vezes a gente v~ reuito 2.3 garimpeiros mortos sendo 

trazidos de carro para Imperatriz-MRranlião a gente vi muito isso 

lã no Xingu, então às vezes coitado do garimpeiro, estio sofrendo, 

estão às vezes, coitado do gariwpeiro, estão sofrendo, estão mo- 

rrendo também, quem está se aproveitando é o dono <lo garimpeiro 



dono do garimpo, sei· lá, dono de s s e, coisas tudo bom é 
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isso 
que eu que~ia falar, quanto a constituipte nãti tem de~ais ·índios 

muitas outras tribos, outros índios não sabem·o que é constituin 

te, espero 9ue essa nova Constituiçao seja boa para n6s, para ín 
dio, porqüe se nao man i, f cs c a c ào aqu i, outros foram tarr: 

bém posseiros, todos outros foram para manifestar para deputado 

que ficam fazen~o, e vão fazer essas leis, então nós esperamos 

muito· vamos lutar, vamos estar juntos nesta luta mais ·prá frente. 

1. 

1 
1 

' 

Então uma breve observação, talvez não tínhamos a esoe 
~4 -- 

rança de le~antar um conjunto de.proble~as tão amplos, na discu~ 

sE{o do terna dos direitos indígenas na Const{tuinte, _m':1-s na verd~ 

de seria uma ilusão a gente pretenc'3r tratar desta questão isola 

do dos outros conflitos que estão envolvidos com a questão das ter 

~as indigenas e outros setores da população brasileira tambim~ na 

verdade nõs não temos apenas que lidar com a questão do Estado e 

da FUNAI; ma s nós temos que administrar uma porção de outros CO.!_! 
flitos que se aba tem _sobre as terras indígenas e que o es·tado em . - 
purra com a barriga vou passar a palavra para o Mário Aué que mui 

to tempo vem lutando para assGgurar junto com o povo dele as co~ 

dições para a gente continuar vivendo e de forma digna. Uma boa 

tarde para todos que estão presente os antrop6logos e os índios 

eu quero dizer_ a. todos os antropólogos e todos os Índios que vem 

lutando a todos esses problemas nossos, eu quero dizer_ aos antro 

p6logos o seguinte, vocês antrop6logos que t~m trabalhado na area 

indígena têm-acompanhado todos os problemas dos índios em parte 

eu quero _agradecer a vocês, embora vocês antropólogos que trab~ 

lham na ãrea, que conhecem o problema do indio não têm, não vem 

tendo o trabalho completo1 não vem prestando trabalho todos que 

ficam a.prendendo na área inõ.ígena com os índios, pois eu sei taro 
bém que vocês têm dificuldades de passar isso para o governo b r a 

sileiro, eu sei que vocês em parte são também impedidos d·e mos 

trar o problema do Índio para o governo brasileiro vooê s antropó 

logos que fazem um.trabalho com os Índios muitas vezes o próprio 

governq_ não deixam vocês fazerem o trabalho direit~, e eu falo i~ 

so po~que eu conheço o problema do voc~s, ~ssim tanb~m nós lndios 

querendo enLendcr querendo mostrar para o governo a nossa dificu! 

dade o nosso problema e não vai ser tão cedo que esse governo vai 

entender nosso problema nâo. 

" 

1 ·- ' ... ~1 
"' 1 

1 
! 
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FITA 12 - LADO B '• ·.• 

~ 
_Pois eu acho~ FUNAI, no caso da FUNAI é uma terra do governo; a 

FUNAI tai na ~ente dos índios, para cercar os indios para não che 

gar at~ o governo brasileiro, para levar o proQlema deles para e 

les, pois·a FUNAI taí na frente, e o governo faz o plano como· fa 

zer com os índios, com· as áreas indígenas, ~om a terra que os ín 
dios vive e aí, eu pessoalmente tenho meu ponto de vista com r~la 

çao a reserva indígena, a reserva indígena para mim não é terra·i~ 
digena, o qrie eu tenho impressão & que o governo está dando, estã 

emprestando uma terra para nós enquanto os índio~ está vivo e de 

pois a FUNAI está ai para fazer o Plano na área indígena fazer o 

que para destruir, eu acho que a impressão que eu tenho é isso,vai 
. . 

lá vocês antropólogos, trazem o problema faz o plano muitas veze~ 

acontecem o plano da FUIJAI o plano do governo sem consultar os ín 

dios, ele não é capaz de chegar para os índios, onde interessa, on 

de vai ser demarcada sua terra, . . 
te demarca a te~ra de vocês, até 

do jeito que eles querem pois em 

como e que vooe s quere.m que a gen 
aonde a gente pode ir, eles fazem 

1 
i 
1 
1 

parte eu quero ·dizer para voces 

também os antropólogos, os missionários, eu tenho visto em voces 

eu nao quero deixar vocês fora, ~onsiderar vocês como branco, o 

branco tanto linguística como missão muitas vezes invadem as áreas 

indígenas como missões, eles têm tirado o do que. é nosso éles têm 

tirado nosso por exempolo a cultura, empregando coisas que não de 

vem ser, por exempro, colocando religião d~ntro da _comunidade indí 

gena, para_que isso,· se os índios j& têm-própria religião dele,pa 

ra que tirar ele e substituir.por uma outra a mesma coisa acontece 

com o governo, dá uma terra para o índio e depois o próprio gover 

no autoriza o garimpeiro, manda os fazendeiros, e tudo. Eu sei que 

muitas vezes a invasão dos garimpeiros, muitas vezes invasão de fa . - 
zendeiros mas a maioria são autorizados pelo governo, invadido pa~ 

ra construção de· e s+r ada , a estrada por exemplo é uma invasão, não 

é, porque ela é autorizada pelo governo, como é que pode explicar 

isso para nós se o próprio governo está invadindo nossa terra, é 
mu~to difícil nosso probl~~~' a área por exempl~ que estio aí que 
eu ~oriheço, que são os Cajab{s do Parã, lã do rio dos Peixes na re 

g~â6_do M~to Grosso, na região do Parã, são·invadidas pelos garim 

peiio~, :são ~meaçadas de co~strução de usina elitrica, isso tudo 

ess~ pl~n; vocªs brancos sabem muito bem disso, vocijs tem, o bran 

co fàz um plano, tem. um projeto ele sabe muito bem que vai aconte 

cer na área, elo sabe que vai morrer o Índio, eles sabem que vai 



polu~r o rio, ele sabe que vai acabar com os peixes, eles 
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sabem 

que os fazendeiros vai acabar com ~s matas, então. por isso que fá 

lo, que o próprio governo vem i nva·dindo nossa terra com maior .. de 2. '; . 
.=respeito a comu~liaaa·e indígena do Brasil. Éu venho p~dir aí a to 

dos que estãó presentes que conttnue acompanhando e:lutando por 

nossa causa indígena e que nós índios tentaremos organizar.para fi 

car forte para acompanhar pa~a enfrentar esses problemas que nós 

vemos· en f r e n t ando , para não levar o pior, para que 'nâo aconteça o 

pfor para os Índios, eu sei que isso não é só o caso do índio, e 

todos aqueles que vocês chamam de brasileiro, essas destruições de e 

natureza, de rio de mato, eu sei que isso atinge a todos, nao so 

índio como branco e assim eu repito mais uma vez que nós vamos e~ 

tar acompanhando este problema e vamos estar prontos para lutar 

juntos, aqueles que estão ~jud~ndo, aqueles brancos que estão aju 

dando no problema indígena, muito obrigado. 
' 

Ailton Krenok: Então eu propon~o que possamos ter um tempo. 

de debate se houver questões a serem encaminhadas aqui para 

mesa nós poderíamos adotar o \esmo procedimento do periodo 

nhâ , quando cada um do's interventores usaram um tempo de 3 

com direito a 2 questões encmainhadas podem usar o microfone que 

está aqui ao lado ou mesmo esse que eu tenho aqui. 

Boa tarde a todcs vocês que estiveram desde o início da luta pelos 

direitos dos índios na constituinte, porque foi importantíssimo o 

conjunto que integrou essa luta durante a constituinte ?orque nos 

sabemos que desde 86 por ~í estava entrando urna fase transitória 

de leis pelo país por isso todos nós sofremos a pressão juntos, 

porque a política do governo nós sabemos que não é moleza enfre~ 

tar essa realidade agora mesmo eu 'estava conversando com nosso ami 

go Santilli sobre aquele decreto do Sarney de 23/0~/87 que trata a 

população do índio e ela estã voltando aí de novo e isso para nós 

provocará um grande impacto ~m toda ~ociedade_indíg~na, se naquela 

época eles não conseguiram( eles não cons~guiram alcançar a aprova 
ç~o ~a matiri~.m~s eles voltaram de novo a atac~r. diretamente e 

. t. ·' ' . - isso eu_ faço um apelo como sempre fizemos que e bom todos estarem 

alerta, ·gostaria d~· pôr .·uma · posiçãozinha também- como nossos compa 

tricios pusera~ a posiçio das suas ãreas eu sou da Ilha do Bananal 
do Paraguai, eu vim a Brasília justamente porque 

sofri ufua:agfes~ão·~os funcionãrios da FUNAI, vim como expulso, e 
·-aqui em·B~asii{:e~ tent~i muitas das vezes conver~;; com o Pres! 

dente da· FriNiI, ·en4uanto não fui recebido, e aqui mesmo eu fiquei 

agora 

nossa ' 
' 1 

da ma ·1 
minutos 1 

.....•.... 
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até hoje para · como estudante, isso para mim foi' 

Lmpoz-t.an t Ls s Lmo , lá na minha árect eu vejo muitas irregularigades 

~por parte da FUNAI, os funcion~rios de Índios-é· fun- 

cionários próprio fiscais<!ª FUNAI estão fazendo promoção de venda 

de e ~amo aconteceu de lá ele foi espan 

cado recentemente veio reclamar para mim que um funcionário agre 

diu el~ violentamente que ch~gou ~ atingir o crinio dele assim di 

retamente, e o nosso grupo é um grupo que não tem conhecimento dos 

.seus direitos, isto é, do estatuto do índio, eles deixam levar, e 

les deixam os funcionários levarem eles como se fossem animais e 
quando· pedir eu tenho apl~cado várias denúncias con- 

tra esses funcionários .e onde eles passaram a 
perseguir direta~ente, mas quando tive diretamente em contato com 

os companheiros que trabalharam na constituinte como Megaron, Mar 

cos Terena, Mário Juruna, Durval Terena, Davi Terena, e todas es 

sas entidades que apoia ao índio que estiveram presentes muitas ve 

zes com seus advogados em ação, então isso motivou a nossa luta,eu 

estive acompanhando desde o início até hoje, aliás, participando e 

acompanhando diretamente e aonde eu tenho recebido várias pres 

sões, hoj~ em dia não tenho emprego fixo aquL Sou. desempregado, é 
porque e~ dediquei eu prometi ao meu povo que eu iria participar 

junto C?m os outros que foram defender a causa indÍ 

gena e levar ao conhecimento das autoridades porque a minha perma 

nência aqui melhorou a situação da minha área 60% enquanto essa 

demarcação de terras que o governo vai fazer dentro de 5 anos eu 

irei aconselhar meu povo no dia 15 de outubro eu irei lá para fa 

zer uma reunião geral para àconselhar meu povo como estão aconte 

cendo aqui, como o governo está de olho em todos n6s querendo ti 

rar nossos direitos como referiu esse ~ecreto que agora o Presiden 
te da FUNAI no dia 6 de setembro ele deu uma nova redação aquela 

portaria de 4 de maio que j~stamente trata o problema da população 
e nesse mês nós tivemos uma pressão muito grande no sentido da 

FUNAI me perseguir diretamente eu e . Desde que che~ 

guei aqui na casa do índ~o quantas vezes a polícia foi 1~ me tirar 

a força,· teve uma vez que chegou 5 cambur6es de policia para me 

tirar sozinho, para tirar.uma pessoa só que sou eu, então tudo is 
so rica como estava falando o Mário o próprio governo está pensan 

do na nossa destruição a própria FUNAI como se fosse uma tela evi 

tando o nosso contato com o governo, está também ofendendo-·nos di 

retamente, por outro-lado o governo militar nos recebia e esse go 
ve+no O' ·e é d erno c z á tico ele r e cu s a a nos receber,. ·uer dizer, nós, 
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assim. as lideranças que vão conversar com o Pre·s-id.ente dj.retamente 

-tratando assunto· de toda comunidade, eu me lembro que eu. li · umà 

vez no jornal quando o cacique Raoni queria éntregar um documento 

:lá na catedral ao Presidente Sarney que ele foi impedido pelo ex 

governado~ dó Distrito Federal Jo~~ Aparecido e no j9rnal estava 

contand~ que o Sarney deu foi uma gargalhada depois que o José Ap~ 

recidó quis contar~ q~e est~va acontece~do naquele momento da CQ 

munhão. Está lá no jornal que ele deu uma gargalhada tal, então 

isso um governo democrático não deveria gozar das situações, fazer 

pouco das situações de pessoas que têm suas comunidades sofridas, 

oprimidas, nós sabemos, esses dias eu-lendo o jornal- o 

falando que ele foi motivo da preocupaçãõ peia causa indige~a 

~ 
'· 

na Constituinte que desde eu entrei em contato com 

meus companheiros indígenas e entidades que apóiam Índios qu~ eu 

estive presente muitas vezes juntamente com eles olhando, observan 

do de perto as vezes dando sugestões eu nunca vi o Presidente da 

FUNAI fazer um discurso assim em defesa da causa indígena pago pe 

la FPNAI, ao contrário, eles mandaram uma comissão lá para ~ebater 

o Índio, eu me lembro também que o próprio Presidente da FUNAI re 

ferindo aos Tikunas como estava referindo também o nosso compatrí. 

cio Megaron ainda há pouco, falando que ele protestou contra. aque 

la propaganda na televisão par~ a FUNAI custou mui 

ta grana para publicar e fez aista o propósito 

que os índios passavam a FUNAI 

·~ganda do índio, dublapdo o índio, ·como se 

estava fazendo 

ele ~stivesse no 
' 
1 

1 ·• 

1 
1 
1 

jaruim do Eden de forma muito complexa, e nós precisamos protestar 

contra todas irregularidades que vim a~ontecendo cada vez mais 

eles estão que_rendo diminu i.r os no s so s direitos e agradeço todos 

presentes e que continuem·essa 'nta, porque essa luta não está ga 

nha, muito obrigado. 

Alguêm mais-quer fazer uso da palavra? Eu solicito que-- respeitem 

um tempo em torno de 5 ou 6 minutos para nós podermos concluir nos 

so trabalho hoje· ã tarde. 

Boa tarde vocês todos que estão aqui presentes eu sou-um índio da 

tribo-Xavante ·que vem sempre orientando algumas nações- indigenas e 

de qualquer- éstaâo sobrG a respeito da terra. Vou começar primeir~ 

~ente•<lo·goierno· do Brasil, o primeiro governo que comandou esse 
Br~si1 ~a~~- cii~·n~6 foi certo porque ele deixou, esqueceu da naçao 
indígenà - daqui :-ao -Brasil, primeiramente ele poderia ter cuidade de 

.- demaz'cax à ·terra· para- 'n a ç â o indígena porque ele·s sàbiam porque eles 
·;1é· sànendo que-ma í s tarde essa terra ia e nc h e r e orno ja~ esta' cheia como 

, 
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como nos próprios, como está casa aqui que está sentado, aqui ·tal~· 

vez será o lugar de onde dei·tar que é os gados dos .í:ndios come r , se 
• . ~ . !- 

_alimentar mas .hoje está casa estã sent~da no lugar da hbrta;aeitar - . 
-no lugar dos veados deitar e hoje o que está acontecendo com a na- 

ção indígena está sofrendo ·por causa de quem por causa da culpa.do 

governo que mandou esta país que hoje está recebendo o nome ae· Bra 
sil, o a maior_ia que tinha aqui era só índio .e hoje nós estamos t~ 

do misturado· por causa da culpa do governo, fala~ sobre as ·madei- . . 
ras, as madeiras naquela época quando só existia índio as madeiras 

eram todas vivas, hoje as madeiras estão acabando junto com os ín 

dios indígenas, os minerios também naquele tempo quando só existi 

a índio neste país esse se deitava até na maior 

pelos garimpeiros aqui estão mapa da minha área Xavante esta ã.- 

rea que nós ganhamos f6~ a luta derramado o sangue. 

da nação indígena Xavant~ para poder ganhar essa pouca terra que 

hoje nós temos depois q1:1e nós ganhamos o pró.prio governo. inventou, 

fez um projeto da barragem e vai atingir um pouco da n~ssa área a 

onde que estã eatão deitado ainda, hoje, aonde os veados estão dei 

tados eles vão morrer, os veados e as pacas, as capivaras vão dei 

tar onde, será que as pacas e as capivaras vão virar pau, ou maca 

co, vao andar no meio dos paus, eu acho que plano é o do governo, 

não é o plano do índio, por·causa dessà barragem nós vamos nos de 

bater. ~usou um índio que vem sempre orientando para nação indíge 

na Xavant~ como o índio Paiakã em outra vez pode ser daqui uns 

dias, daqui 1 ano ser processado por causa da barracrem eu vou dar . .., 

uma chegada na minha aldeia e vamos conversar, vamos se entender 

como a gente vai ser discutido. sobre essa barragem aqui outra ter 

ra que foi demarcada da nação indígena que já esses índios ganharam 

a terra e outros esse vermelho que vocês estão vendo, e esse preto 

era toda área da nação indígena Guajá e é outro que está tendo di 

rei to é só nesse vermelho quem será que foi.que diminuiu, será que 

foi o índio, tudo foi pela culpa do branco que é o governo e eu 

tudo jogo em cima do governo, e os que ajudam os governo, por isso 

que hoje nós estamos misturados com você, n6s ouvimos primeiro a 

de vocês sobre ajuda, que vai ajudar a gente, e depois v~cês ouvi 

ram como estão ouvindo o que nós estamos sentindo isso dói na gen 
te i~so não 6 caso de brihcadeira, isso não & brinquedo de criança, 

isso é um caso sério para nós índios e para vocês que não têm terra 

Vocês que não têm terra estão igualmente à naçao indígena, falando 

sobre a terra serã qQe Deus lã de cima vê do cãu e fala para o go 

verno e que ajuda o governo, serã que Deus deµ por escrito para o . . ... 
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governo medir _a terra pára voce ~sso para mim eu acho que é erra· 

díssimo porque a terra· não·é de ~inguém, a ter~a-t~~b.ém"nã~·é, ·-ª~ ~ 
índio, más está -em pr í.me í.ro lugar· com o nome do Í.ndi~ ·daqui'· d; Bra · · 

- sil, é isso •que o governo deveri~.respeitar~ é isso.que o ajudador 

d~ governo deveria enxergar~ pr{meiro lugar ele de~eria·fazer de--· 

marcação para nação. ~~dígen~ do Brasil, _sobre a respeito de outra··· 

naçao indígena do Maranhão que é. a nação Quricati, ·essa nação quri 
cati I com a Vale do Rio Doce-não sei- quantos 

.. ... 

mil d6lares .eles tiveram a FUNAI fez corrvên í.o .. .•.. 
com a Vale do Rio Doce, e esses índios deveriam ter.uma fazenda 

grande maior do que outras nações de .lá.que pertence ao Maranhão,e 

hoje esses índios estão é passando fome, eu sei que até agora,esta 

hora lá eles as mulheres e os homens certas crianças de 8 anos 

estão igual pegando corozinho para poder se 

manter, é um caso triste também para a nação indígena de Quiricati, 

outra coisa tqmbém essa nação de Quiricati deveria ter sua terra 

demarcada. 

; 
'' 
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Voc~s qu~ etsão ajudando a gente você que está com coragem 

para ajudar a nação indigena eu quer que voc§s sempre continuam 

com mais. força que é melhor para nação indígena. Muito obrig~do 

a voces. AIRTON: - Obrigado ao Jerson por ter apresentado aqui e~ 

se vasto rel~tório incluindo 3 casos bem exempl~res e que. podem 

se repetir com quase a mesma insistência em outras regiões, seja 

em Roraima, no Acre, em Rondônia. E como eu havia comentado ago 

ra há pouco eu acredito que uma serie de questões que foram apre 

sentadas aqu.i, elas nem terão uma adequada disc1:1ssão, elas nao 

estão presas diretamente ao terna que esse simpósio se propoe que 

é de apreciar as perspectivas da aplicação dessa nova lei que e~ 

tá na Constituição rnas,nós não podemos de maneira nenhuma pensar 

aplicação de leis se elas não estão envolvidas, se·elas estão em 

penhadas na realidade:que as populações indígenas, passam hoje. 

Seria uma cois.~ mui to fantasiosa supor que nós vamos aplicar uma 

legislação se ela não tiver levando em conta que nós vivemos n~ 

ma realidade em franca guerra civil em algumas regiões deste 

paí_s. Em algumas regiões os parentes estão vivos porque eles ai.!:!_ 
da estão de pé armados. Se essa situação, que é uma situação que 

nos constatamos em várias regiões do país, ela nos obriga a pen 

sara questão do trabalho como legislativo, do trabalho com o ju 

diciário, da nossa ·relação com o executivo numa perspectiva mais 

permanente de forma·que nós possamos questionar de maneira siste 

mática as ações do governo .. ~ós identificamos a urgência de sair 

mos desse estado de nebulosa em que nós nos encontramos do ponto 

de vista institucional mesmo, nós temos decretos que o Presideg 

te da República assinou que supostamente não podiam estar sendo 

aplicados, mas que estão sendo aplicados. Ternos portarias, in~ 

truções, orientações, resoluções, urna parafernália de leis do 
executivo, e algumas delas são atos administrativos dà FUNAI 

orientando ações do governo com relação às populações indígenas, 

dando espaço prá implantação das colônias indígenas, possibili 

tando um jogo de pressão violento em cima de algumas comunidades 

que_ tem_ se oposto de forma mais permamente- a submissão q u e a 

FUNAI pretende aplicar em todo mundo. Não·é-necessário denunciar 

aqui porque já foi lembrado muitas vezes a troca, a manipulação 

que se fez_dent~o da política indigenista do governo dentro dos 
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últimos 12 me.ses. A passagem de cargos, o jogo de cartas marca 
das que tem sido feito dentro do governo b.rasfleiro com relação 

a questão que toca o patrimônio indígena, as terras indígenas e 
os direitos -das populações im:lígenas. Eu acho que esse Seminário . . 
~fio pretende de ma11eira nenhuma dsgotor.ou responder adequadamen 

te a questões tão amplas, mas foi uma oportunidade para nós ini 

ciarmos uma discussão· sobre a ap l í.c ac ão da nova eonsti tuição, os 

trabalhos que nós teremo~ que fazer ainda no sentido de adequar 

esae novo texto~ realidade das comunidades indígenas e ati da 

poli tica do governo. Nós. estaremos trabalhando nesse sentido. Eu 

acredito que. a maioria das pessoas que ~stão aqui e mesmo os que 

não estão vinculados a uma organização de caráter permanente, es 

tão atuando em suas áeras de especi d.iza~ão buscando informar e 

trabalhar aspectos dessa questão geral que envolve os direitos 

das populações indígenas. Nós vamos etar nos encontrando em va 

rios momentos ainda desta briga e identificamos cada vez mais a 

urgência ·de que esses encontros não sejam episódicos mas que nos 

possamos ter um certo ._'grau de permanência e trabalhar essas in 

fo~mações de forma mais sistemática e mais orientada para ate~ 

der essas questões que atingem comunidades indígenas em várias 

regiões do país~ Eu quero agradecer aos parentes que formarem a 

mesa comigo. Eu acredito que nossa exposição·aa tarde de hoje se 

nao pôde avançar muito no tema específico da Constituição, pode 

.por outro lado dar um breve retrato do que nós estamo~ buscando 

fazer hoje. Agradeço também aos companheiros que fios acompanha 

!·. ram e que estiveram junto conosco neste debate e passo a palavra 

•• ;,, ,.. 

à Iara para que ela possa encerra~ Q nosso Seminário. IARA: Eu 

quer~ começar agradecendo a presença dos parlamentares, juristas, 

entidades, lideranças ~ndígenas aqui presentes e pessoas que com 

pareceram ao Seminário e que estão envolvidas nessa: 'me srna luta. 

Acredito que, como disse Ailton, o Seminário não .tinha uma pro 

posta de fechar estratégias mesmo porque em 2 dias se~ia impossí 
vel, mas sim a formação de uma cultura geral, de uma compreensão 
geral do que foi esse momento da constituinte e.do que será da 

qui pra frente~ Eu acho que conseguimos apontar os caminhos, a 

perceber os caminh_os que devcr5.o ser percorridos. E nesse senti: 

do eu acho que.a gente tem material suficiente para digerir e r~ 

fletir os próximos encontros que fatalmente acontecerão. Em fu~ 

çao disso encerra-se aqui o Seminário e eu agradeço a boa· vonta 
' - 

de, lamentando mais uma vez a ausência. do Cli•ll nessa . discussão, 
1 
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institiçãd que realmente ·t~ve uma participação fundamental ·em to 

do esse processo .. e sempre teve uma participação .importante. ~o 

processo de ~efesa dos.povos indígena~ e espero que futuramente 

- nós· cpnsigamos um caminho comum também cqm o CIMI. Muito obriga 

da. 
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