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: 1 GRUPO KUKURO DE APOIO 
A CAUSA INDíGENA 

CAIXA POSTAL, 973 
MANAUS - AMAZONAS 

1 
,. ,_, 

Manaus, 10 de fevereiro de 1981. 

Companheiros: 

, 
Estamos enviando em anexo, o Plano Didatice, cuja ela 

boraçao nos foi confiada por ocasiao do II Encontro Nacional das 

t' Bras1 
, 

mate - 
Por 

e ex_! 

rea . ! 

j 
alt~ 

entidades de apoio à Causa Indigena, em agosto de 1980, em 

lia. Infelizmente, a maioria das Entidades náo nos enviou o 
1 

rial necessário, como ficou acertado no-mencionado encontro. 
1 

, 1 11 ~ _ 

conseguinte, esse Plano Didatice, nao atende as necessidades 
. 1 

gências de cada entidade, no que diz respeito as respectivas 

lidades regionais. Evidentemente esse Plano pode e deve ser 

rado de acordo com os objetivos e necessidades de cada uma. 

Seguindo~ nossas exp€riên~las nos Colégios ~e ~an~~s, 
,.., . , 

preocupamo-nos em oferecer aos alunos uma.visao critica da histo 
I 

ría ~o indio no Brasil, desde a colonizaçâo até o momento· atual, 

procurando sempre desmistificar a versâo oficial que usualmente 
~ e 

ensinada nas·escolas. 

O critério de escolha do texto seguiu o mais perto 

' . , possivel o teor das preocupaçoes acima colocadas. Esse texto pode 

ser aproveitado total ou parcialmente ou mesmo dar lugar a um ou- 

tro, que paz-eça mais adequado as realidades e necessi-dades de cada 

entidade. 
'~ ., • • * . Seguem, algumas sugestoes de tecnicas didaticas. 

Baseados na nossa experiência, sugerimos que sejam 

realizadas atividades extra-classes, o que demonstramos em um no~ 

so exemplo: 

..• 
.. 
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: 1 GRUPO KUKURO DE APOIO 
A CAUSA INDiGENA 

CAIXA POSTAL, 973 
MANAUS - AMAZONAS . ' 

na semana de comemoraçao do 5 de setembro dos anos 79/80' 

( elevaçáo do .Amazonas, à catégoria de Província) uma esco 
- . , 

la com que trabalhamos escolheu o Indio como tema do seu 
~ 

desfile, procuramos orientar professores e alunos, dando 

uma visáo mais critica da história do indio no Brasil. Che 

gamos inclusive a rodar _o folhete que segue em anexo e 

distribuído na própria ocasiâo do desfile. 

É importante, manter frequente contato com os pr.2._ 

fessores a fim de que esses realizem junto aos alunos as a ti vida - 
des extra-clsse, de maneira que o interesse não se esgote, com 

a aula propriamente dita. 

, ' Esper~~os que o Plano possa ser util as entidades .1 

1 
i e gostariamos de receber as eventuais modificaçoes e adaptaçôes • 

que forem feitas, a fim de que possamos aperfeiçoar o nosso t~ 

balho nas escolas. 

do Grupo KUKURO, cordiais 

saudaçôes. 

'/• 
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MODELO DE UM PLANO DIDÁTICO SOBRE A QUESTÁO INDÍGENA 

1. Objetivo 

Levar o aluno a compreensao critica da situaçâo atual 

dos povos indigenas no Brasil. 

2. L!otivaçâo 

Questão relacionada à problemática indigena que sucin 

te divergência de opiniões a fim de provocar um deba 

·te aue desuerte o interesse do aluno. . .•. 

Apresentar um Quadro Mural com cartazes, que demons 

trem as diversas situaçôes dos provos ·indigenas ·no 

Brasil. 

6 3.! Material Didatico 

Quadro Mural 

Quadro de Giz 

Textos 

.- 

Sl.ids 

Fil.me 

~ ---·----· - ,._,._] 
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4. DESENVOLVTiffi.~TO DIDÁTICO 

1.índios os primeiros donos da terra· 
• .J • ,. • , 

1.1. Fopulaçao 1nd;gena exis~ente na epoca do desco 

brimento. 

2.Dominio do Colonizador 

2.1. A descrença existente d'alma no Índio 

2.2- Convívio e contaminaçáo. 

2.3. Superposição de culturas 

2.4. Morte por não submissâo a escravidao 

2.5. Entradas e bandeiras 

3.índios hoje no Brasil 

3.1. Extermínio 

3.2. Emancipaçáo 

3.3. Etnocentrismo 

3.4. Preconceito 

3.5. Politica da FUNAI 

. , . 
4.Terras Indigenas 

4.1. Conceito de Terra , 
4.1.1. Povos Indigenas 

4.1.2. Branco 

4.2. Constituição Brasileira (art.4, inciso IV) 

4.2.1. Posse da terra 

5.Resistência dos Povos Indígenas 
~· 

5.1. Conflito de terras 

5.2. Organização dos Pbvos Indiginas ( ONI) 

1 
1 

1 
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5.: Texto síntese 

,, 
A. Situaçao do Índio no Brasil 

, , 
6. Tecnicas Didat~~ 

Aula' Expositiva, Questionário, Debates, Estudo Di 

rigido, etc ••• 

7. Fixação e Verifica~ão 

Através da observação direta avaliar os alunos pela par 

ticipaçá-0 nos debates em sala de aula. 

Formar grupos de estudos sobre a problemática indigena 
1, 

1 

1 
1 

Inserir nas escolas encontros que tratem do Índio 

Quando de comemoração civil, incluir o tema indígena, 

nos desfiles das escolas, 

Realizar pesquisas no sentido de detectar Índios acul 

turados na comunidade, 

Incentivar os alunos a participarem das entidades de 

apoio a causa :Índigena, rxistentes na 

1 

comunidade. 

1 
1 

·i 
1 
í 

J 
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Algumas sugestões para palestra sobre: 

1 

\ 

A SITUAÇÃO DO ÍNDIO NO BRASIL 

1. os ÍNDIOS, os PRIM~IROS DONos· DA· TERRA 

, 
Quando os portugueses chegaram no Brasil ja encontrara.~ a terra 

, 
povoada por varios grupos. E para que os colonizadores se estabe 

1ecessem era necessário dominar ou eliminar a população local. -Os 

portugueses fizerruu uma coisa e outra·: dominaram (escravizaram) e 

eliminaram. Basta observar os dados: 

em 1500 havia no Brasil uma populaçâo de mais ou menos 2 
milhÔes de Índios, hoje existem cerca de 200 mil, sendo que 

cerca de 60~ vivem na A~azonia. 
# , 

Quando se estuda a historia do Brasil nota-se os varios modos c,2.. 

mo os colonizadores conseguiram dominar e eliminar os Índios: 

l - foi levantada a hipótese de que os Índios habitantes no 

I si1 não tinham alma, portanto não·eram· gente. Assim como· 
, ~ 

dos os habitantes da America. Foi necessario uma Bula Papal 

Br~ 

t.2. 

declarando-os homens iguais.a todos e portanto com Alma. 

2 - Com o contato com os povos, os Índios começaram a ter doenças 

(de branco) e assim iam morrendo também. 

3 - A supremacia dos portugueses, que se julgavam "civilizados", 

lhes garantia.o direito de matar os indios, pois errun pagáos. 

• , •• J ' • •• 4 - Muitos indios morreram porque nao se submeteram a escravidao- 

lembrar Ajuricaba. .- 

5 - As entradas e Bandeiras foram o marco da desbravaçâo onde mu!_ 

tos Índios morreram, facilitando assim a frente de expansâo • 
~ .. 

decorrido ate entao. 

Entretanto, os Índios já dominados ajudaram os portugueses, enfrea 
tando os franceses no Maranhão e na Guerra do Paraguai. Os indios 

.l 
_· ···--1 

,. 
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1 
Paraguai ; . ganharam do Imperio KAWDIWÉU que lutaram na Guerra do 

,, suas terras inalienáveis. Hoje estas mesmas terras estão ocup~ 

das por fazendeiros e os KAWDIWÉU transfor:nados em mão de obra 

barata. 
- • t Com a expulsao dos Jesuitas em 1759 todos os ·aldeamentos foram 

entregues a pessoas homeadas pelo Presidente das Provincias,fi 

cando mais uma vez os Índios sujeitos aos saqueamentos" ofi 

ciais". ' 

Rondam, em 1910 conseguiu organizar um Ótimo Serviço de Prote 

ção aos Índios (SPI) - Em. seu trabalho ele valorizava a cultu 

~ indigena e demarcou inúmeras áreas. Para ver como o traba 

lho de Rondon era importante basta lembrar urna de suas cele 
1 

b~es frases, base de sua filosofia - MORRER SE PRECISO FOR, MA 

TAR NUMCA, depois que Rondon morreu, sua organização' entrou p~ 
' ra uma burocracia comparada aquela implantada por Ponbal e que 

é marca da FUNAI hoje. 

2. OS ÍNDIOS HOJE NO BRASIL 

~onforme apurou Darcy Ribeiro, das 230 tribo~ conhecidas em 

i900, a maioria caminhava para a desagregaçâo ém 1957. E 87 

delas·haviam desaparecido sem deixar vestígio. Afirmou-se que 

essas tribos haviam sido "assimiladas". Mas, então, onde esta. 

'vamos individues asmimilados? Uns poucos sobreviventes foram 
, - encontrados apos exaustiva investigaçao. Nada mais sabiam so 

bre o seu povo, tinham esquecido a própria lingua. No entanto, 

eram discriminados por sem "Índios". Vagavam pelas estradastre 

duzidos a mendigos e prostitutas» inteiram.ente marginalizados' 

da sociedade brasileira~ 

Em Manaus~ em pesquisas realizadas pela-Univers~dade do Amazo 

nas, chegou-se a estimar em 10 mil indios destribalizados, v! 

vendo em condições miseráveis, errantes de bairros para bair 

ros, marginalizados, 

,. 
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3. AS TERRAS INDÍGENAS \ 
1 

Para o índio a terra é algo totaJ.mente diferente do módulo 

nido pelo INCRA para o colono plantar, cultivar e conseguir 

def.!, 
sua 

subsistência. A terra para o Índio não existe para ser explorad~ 
-· mas para se conviver com ela. A terra liga fl,l.Il.dam.entalmente .. os 

Índios uns aos outros, bem como aos seus antepassados, à memória 
~ J h • 

de sua tribo.~ ela que lhes da a consciencia de sua identidade' 

e, consequentemente a sua coesão tribal e a sua segurança. Para 

que um grupo indigena se desintegre é suficiente tirar-lhe a ter 
ra ou até mesmo transferi-lo de um.a área para outra. Sem a ter 

ra o índio morre. "O indio é a própria terra" diziam os represe!! 

tantes indigenas em Asse~bléia do Cone Sul, no Paraguai, em 

1974. 
A Constituiçâo brasileira inclui entre os bens da UNIÃO as ter 

ras ocupadas pelos silvicolas; as terras ocupadas pelos Índios 

sao de propriedade da União, confonne art. 4º, inciso IV, da 

Constituição Federal. No art. 198, diz a Constituição 

indios tem direito a posse permanente das terras que 

que os 

habitam, 
, 

tendo direito ta.m.bem ao usufruto dessas terras e ao uso exclusi- 

-- vo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas 

mesmas terras. 

É importante notar que esse direito à posse e ao usufruto das 
, , . , . 

terras e assegurado aos indios so enquanto habitarem as terra~. 
, - Assim, o indio perde essa condiçao no momento em que se integra• 

na comunhão nacional. Pela emancipação o Índio deixa de ser jur.!, 
, A 

dica.mente indio e em consequencia, livra-se da tutela especial e 
, .. 

perde tambem o direito aos privilegias que a lei confere aos in - 
' dios, entre eles o direito a posse da terra. Por isso, no caso 

de emancipação de um.a comunidade ( quando_ os Índios deixam de 

ser juridicamente indios) ou quando são removidos para outra ' 
, ' .~ area, as suas terras passam a posse e ao dominio pleno da Uniao, 

que poderá aliená-las ( alugar, arrendar, vender) ou dar-lhes o 
destino que quiser. 

q . ----. ·_ ·--·-·-·-·--1 
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\ 
Pelo que já se conhece quanto aos riscos e efeitos que a emancip~ 

ção acarreta ou pode acarretar ( avaliadõs pela convivência de 

Índios com nâo indios sem cautelas adequadas - lembrar o TUKUNA 

MANUEL) e quanto a possibilidade de dizimaçâo das culturas indi 

genas e da própria pessoa do Índio, reduzido a "boi-fria" ou men 

digo quando forçado a conviver com nao indio sem estar efetivamen 

te integrado, pode-se concluir que a emancipaçáo apressada é, no 

mi.nimo, uma imprudência, se for lembrada a necessidade de prese~ 

var a dignidade do~·Índio como ser humano 

4. OS ÍNDIOS LEVANTAM A VOZ E FALAM 

Nos estudamos História do Brasil. As autoridades pensam que - sao 
' ,.., ,-.., , .. 

estudiosos, mas as vezes nao sao. As vezes sao ignorantes que nao 

entendem certas coisas. Se estudam História do Brasil deveriam re 

conhecer pessoalmente: os Índios eram os primeiros que estava:n mo 

rando aqui, quando Cabral descobriu o Brasil em 1500. Eles vieram 

e forà.m se aproximando e aconteceram as invasoes que continuam ' 

até hoje. ( Nicolau Tsererowe - XAVANTE ). 

"Querem botar tudo que é ruim no indio. Quando um indio esta 

sofrendo de uma dor, entao todos os Índios passam am mesma si 
-- " r tuaçao, porque todos nos indios formamos um povo... hoje 

os intrusos tem mais que nós que somos os donos da terra" 

( FAGJTE - KAINGANG) 

"Chegaram aqui homens de muitas raças, de todos os lugares, mas 
. .. , , ~ - 

os filhos daqui nao vao la fora, no sul, no Ceara, no Maranhao 

ningu.em vai daqui, são eles que vem aqui~·E com eles vieram os 

problemas, quantos Índios já morreram por esta chegada de brancos? 

Agora tudo é ruim, tudo é proibido, até caçar e pescar na.o se po 

de mais ••• ·." 
( TUXAUA FILISMINO MACUXI ) 
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"Vou falar a vocês de nós, que somos cimmldos "índios•. Não sei 

se por ignorância, por desprezo ou simplesmente para dar um 

me às coisa;, pois para muita gente ~Ós somos apenas uma 

no - 
coi - 

sa ••• vou contar a vocês a Última parte do drama que nós esta 
~· 

mos vivendo desde que os homens de outra z-aça , de outra cultura, 
, 

de outro mundo puseram os pesem nossas terras. O homem branco 
= , ' 

~quele que se diz civilizado, pisc>u duro nao sona terra, mas ' 

na alma do·meu povo e os rios cresceram e o mar se tornou mais 

salgado porque as lágrimas da minha gente for~~ muitas. ( ••• )e~ 

ta.mos animados de u.i~a grande esperança e ·esta.~os resolvidos a 

mudar os caminhos aa·nossa história. De onde nos vem essa esp~ 

rança? os civilizados se tornaram mais hum.anos? Não. Infelizmen 
, ; 

te, nao: Nos e queremos ser tratados eomo seres hu~anos e nao 

como coisas. ( ••• ) nós vamos nos unir, vamos morrer se for pr~ 

ciso mas não vamos eceitar mais a imposição da vontade dos ou 
, 

tros, vamos exigir que todos, desde o governo ate o nosso vizi 

nho nos tratem como gente livre, sem depender de ninguém. O po 

vu brasileiro não uisse um dia: Independência ou füorte?;i Vamos 

também.nós dizer isso, não apenas com palavras mas com nossa • 

atitude. Quando o indio quer, ele sabe. ser independente, NÓs •. 

preferimos morrer 1ivre e nâo viver como escravo" 

(TXIBAE EWORORO - EO~ORO) 

•. 

)/ -.·-·--··] ····- 
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- COMUNICADO~ IMPRENSA DA III REUNIÃO NACIONAL DAS 

ENTIDADES DE APOIO AO ÍNDIO 
C E D 1 - P. 1. 8. 

DA T A J/_,; _ _./-C.. _.1..f 6 .. 
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Os representes presentes à III Reunião Nacional das Entidades de Apoio 

ao Índio, reunidos durant~·os dias 25, 26 e 27 de setembro em Brasília, 

definiram como ternas centrais das discussões: Política Indigenista Ofi 

cial; Palitica Indigenista Alternativa e Estratégias das Entidades de 
Apoio. 

Os seguintes pontos merecem destaque como síntese dos trabalhos: 

Política Indigenista Ofiaial. 

1. Demarca,ão das terras - Concluiu a Reunião que não estão s~ndo cum - · 

pridas as promessas e propósitos de demarcação e salientou-se as decla 

rações do próprio Presidente da FUNAI que afirmou existirem reservas em 

i 

1 

excesso, o que gera uma real preocupação em todas as entidades quanto 1 

ao futuro de inúmeras reservas. 
" , , t Ha casos porem em que a FUNAI esta demarcando com prejuizo das reais n~ 

cessidades dos povos ind~genas, como no caso Tapirap~, Apur~nã e Nambi 

kwara onde a FUNAI impôs a demarcação excluindo territórios vitais para 

a sobrevivência dos povos, ou seja, aquelas áreas econômicamente dispu- 
. tadas. 

2. A prática do Estado no trato da questão indígena vem sendo caracteri 
, - 

zada pelo estreitamento da participaç~o de qualquer pess~a ou grupo que 

possa diminuir a sua ação arbitrária. Esse a s t re í t ame n t o -~se reflete cl-2 

·ramente na alteração dos quadros de funcion~rios da FUNAI, tendo sido 1 

d~mitidos antropólogo~ e indigenistas de competência reconhecida e sub~ 

tituidos por pessoas sem qualificação t~soica, na sua ~aioria militares. 

À substituição soma-se a atuação sigilosa, transformando a FUNAI e seus 

arquivos absolutamente distaneiádos do conhecimento da opinião pÚblica 

e da comunidade cientifica. Além disso, ·as decisões sobre definição de 

reservas indigenas passaram ao Conselho de Segurança Nacional excluindo 

a consideração dos povos indígenas. 

3. Critérios de Indianidade - Com relaç~o aos critérios de indianidade, 

a respeito dos quais já se tinha notícia e temia-se que estivessem sen 
d~ defi~idos pela FUNAI, foi poss!vel conhec~-los nesta Reuni~o atrav~s } 

de documentos comprobatórios de sua existência e aplicação. Esta nova'_ 

investida da política indigenista oticial é a repetição das já frustra- . 

das tentativas de emancipação compulsória e de estadualização, sendo par 1 
isso o tema de maior importância de todo o encontro. No espírito das 

duas i n vesti d as a n to ri ores , ·os cri t é ri os d e i n d i a n i d a d e se e o n s ti tu em 1 .• ·~ 

num instrumento para a negação do status jurídico de Índio e conssquen-· 1 

• 
temente do direito à tutela e posse coletiva da terra • 
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-~----···A FUNAI, ao elaborar estes supostos _c_~it_ér_ic:i_s~ ~l_é1_11_de -~i~á""._l~~--de ca - 

racterÍstic~s racistas,- acientÍficas e absurdas, os fez atribuindo par 

ticipação à comunidade científica. A A8A - Associação Brasileira de An 

tropologia -como representante da comunidade antropológica, r~futa não 

só a participação como a própria validade dos critérios • . 
4. Projetos Econ~micos nas'Reservas Indígenas - A FUNAI vem implementan ~ - 
do na~ áreas indígenas projetos econômicos de características nitidame~ 

te empresariais. Esta atitude, além de aumentar a dependência dos gru - 

pos, gerando descaracterização e desorganização dos caminhos próprios de 

desenvolvimento indÍgena,tem funcionado como um verdadeiro suborno às 

lideranças para abafar as reivindicações grupaiso 

5. Organização das entidades indígenas - As entidades salientaram tam~ 

bém que a FUNAI tem, de forma permane~te, negado o reconhecimento às 

nações indígenas de se organizarem em defesa de seus interesses comuns. 

Essa negativa tem se traduzido numa insistente perseguição às lideran- 
- ••• t 

çàs da Uniao das Naçoes Indigenas. 

Durant8 a Reunião foi ·realizado um Ata PÚblico PrÓ-Mangueirinha Indige 

na organizado conjuntamente pelo Comitê Nacional PrÓ-Mangueirinha Indí 

gena e Secretaria Executiva das Entidades, com o objetivo de chamar a 

atenção da op~ni~o pÚblica para a questão das ±erras de Mangueirinha 

que deve ser julgada nos próximos dias pelo Tribunal Federal de Recur - 

sos • 

••• ,l - - •- •~ ' "•• ..,.,,.,\. '. ~ ••••• 1, __.._. L "'-•••• • • - 
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Brasilia, 27 de setembro de 1981 

Senhor: 

Todas as Entidades de Apoio ao Índio, reunidas em Brasília nos 

dias 25 a 27 de setembro na III Reunião Nacional das Entidades, vêm soli 

citar a aprovação do Projeto de Manutenção da Secretaria Executiva a fim . 
i 

de tornar mais eficaz a luta dessas entidades de todo o Brasil pela cau- ~ 
. d ( 1 sa a n 1gena. J 

- 1 Estamos encaminhando este Projeto em razao do apoio que a DXFAM 
V - ' ( vem dando aorganizaçao, a n1vel nacional, de todas as entidades de apoio 

ao Índio, tornando possível uma articulação mais harmônica e unitária des 

sas entidades entre si. 

As funções dessa Secretaria Executiva, que agora vai funcionar 

em caráter definitivo em Brasília, são as seguintes: 

1) Conquistar e ampliar o espaço político para a causa indíge 

na em Brasília, centro de decisão da política indigenista oficial e sede 

do Congresso Nacional. 

2) Contato direto com as entidades, executando assim uma inter 

ligação e acompanhamento· efetivo dos vários trabalhos e propostas de ação 

decididas nesta III Reunião. 

3) Assessoramento à Frente Parlamentar de Apoia ao Índio e à / 
Sub-Comissão do Índio no Congresso N~cional, levando as denúncias e pro 

postas de luta aprovados nesta Reunião. 

4) Divulgação interna para-as entidades e à nível nacional e.-/ 

internacional de documentos importantes para a causa indigena. 

5) Preparação e organização de outras Reuniões Nacionais das 

entidades e também das Reuniões Regionaisº 

6) Participação nas reuniões das entidades presentes à III Re- 

uniao Nacional para assessorar o encaminhamento das propostas de 

j~ referidas. 

aç ao 

O Congresso Nacional, através da Sub-Comissão do Índio, colocou 

a disposição da Secretaria Executiva uma sala e telefone no Congresso de 

monstando assim a importância desse serviço. 

Em anexo segue tambsm o relatório desta III Reunião Nacional on 

de se explicita as propostas surgidas e a nova reorganização do trabalho 

de todas as entidades. 

Certos da aprovação deste Projeta, as entidades subscrevem 

esta carta esperando uma breve resposta. 

Atenciosamente 

Assinatura das entidades: 



RELATÕRIO DA 11-1 REUNIÃO NACIONAL DAS ENTIDADES DE APOIO 

AO INDIO 

LOCAL DE REALIZAÇÃO : BRASILIA - DF 

PERIODO : De 25 a 27 de setembro de 1981 

ENTIDADES PRESENTES: ANAf 
ANAT 
ANAÍ 

ANAT 

ANAf 

ANAl 

RIO DE JANEIRO 

PARANÃ 

RIO GRANDE DO SUL 

IJUT RS 

BAHIA 

SANTA CATARINA 

COMIT[ PRO MANGUEIRINHA INDIGENA 

GRUPO KUKURO AMAZONAS 

GRUPO DE ESTUDOS DA QUESTÃO INDIGENA MINAS GERAIS 

GRUPO DE APOIO AO INDIO PARA 

GRUPO OE APOIO AO INDIO SANTAREM PA - - 
CENTRO DE TRABALHO INDIGENISTA SAO PAULO 

CENTRO ECUMENICO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO_ SAO PAULO 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE TERRAS I NO I_GENAS MT 

OPERAÇÃO ANCHIETA (OPAN) 

CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÃRIO (CIMI) 

UNIÃO DAS NAÇÕES INDIGENAS (UNI) 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGOS (ABA) 

COMISSÃO PRO INDIO SERGIPE - - 
COMISSÃO PRO-INDIO ALAGOAS - 
COMISSÃO PRO INDIO SÃO PAULO - - 
COMISSÃO PRO INDIO RIO DE JANEIRO - - 
COMISSÃO PRO INDIO MARANHÃO 

SECRETARIA EXECUTIVA DAS ENTIDADES DE APOIO AO INDIO 

COMISSÃO PRO INDIO - ACRE 

Os temas abordadas na Reunião foram os seguintes: 

1- A Pol itica lndigenista Oficial 
2- Pol itica lndigenista Alternativa 

3- As Estratégias das Entidades de Apoio 

O processo de discussão transcorreu em 0rupo .. de trabalho e re~ 

niÕes plenárias que discutiram as conclusões de cada grupo. Como critério de 

distribuição dos grupos de trabalho se estabeleceu que, na medida do possivel 

as diversos Tocais e regiões estivessem representados em todos os grupos. 

Sobre a Pol itica lndigenista Oficial: 

a) Demarcação de terra- Concluiu a reunião que não se está cum 

prindo com as promessas e propósitos de demarcação, como o próprio Presiden 

te da Funai declarou que há reservas em excesso, o que gera uma real preocu- 

pação em todas as entidades quanto ao futuro de inúmeras reservas. Há casos• 

porém em que a Funai está demarcando com prejuízo das reais necessidades dos 

povos indigenas' como no caso Tapirapé, Apurinã, Nambiqua~a e outros, onde a 
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Funai impôs a demarcação que exclui territórios vi1ais para a sobrevivên 

cia dos povos, em essência as áreas economicamente disputadas. 

b- A Questão lndigena como questão de segurança nacional; 

- • - I A pratica do Estado no trato da questao ind1gena vem sendo cara~ 

tcrizada pelo fechamento da participação de qualquer pessoa ou grupo que 1 

possn diminuir sua ação arbitrária. 

Esse fechamento se reflete claramente na alteração dos quadros d~ 

funeionários da Funai, tendo sido demitidos antropólogos e indigenistas de 

competêntia reconhecida e substituidos por pessoas sem qualificação técnica, 

na sua maioria mi li tares. A substituição soma-se a atuação sigilosa, trans 

formando a Funai e seus arquivos absolutamente distanciados do conhecimento 

da opinião pública e da comunidade científica. Alem disso as decisões sobre 

definições de reservas indígenas passaram ao Conselho de Segurança Nacional 

retirando qualquer importância às necessirl?des dos povos indfgenas. 

e- Critérios de indianidade: 

Os critérios de indianidade, dos quais jil se tinha noticia e te 

mor de estarem sendo definidos pela Funai, nesta reunião foi possfvel conh~ 

cê-los através de documentos comprobatórios se sua existência e aplicação. 

(ver documento comprobatório em anexo). 

Esta nova investida da politica indigenista ofivial é a repetição 

r:. das já frustradas tentativas de- e mu n c l p a ç â o c ompu l s ó r l a e de estadual ização, 

sendo por isso o tema de maior importância de toda a Reunião. No espirita 1 

das duas investidas anteriores, os critérios de indianidade se comstituem 

num instrumento para a negação do status jurTdico de indio e consequenteme~ 

te do direito à tutela e posse coletiva da terra. 

A Funai ao elaborar estes supostos critérios, além de eivâ-los de 

caracterfsticas racistas, acientíficas e absurdas, os fez atribuindo particl 

pação à comunidade cientifica. A ABA, como representante da comunidade cien 

tifica para o setor, refuta não só a participação, como apropria validade' 

dos critérios. Por isso a Comissão de Assuntos Indígenas da ABA se comprome 

teu a contestar em documento oficial tais critérios. 

O Encontro tomou como resolução que as diversas entidades de apoio 

desencadearão campanhas contra a aplicação destes critérios, tendo por base 

aquele documento a ser elaborado pela ABA. 

d- Os projetos econômicos nas reservas indigenas: 

A Funai vem ãmplantando nas áreas indígenas projetos econômicos' 

de características nitidamente empresariais. Esta atitude, além de aumentar 

a dependência dos grupos, gerando descaracterização e• dé~or.ganização dos c~ 

minhos próprios de desenvolvimento ind~gena, tem funcionado como um verda-1 

de iro suborno às 1 ideranças indígenas para abafar as reivindicações grupais. 

e- A Funai tem de forma permanente negado o reconhecimento às na 

ções indigenas de se organizarem em defesa de seus interesses comuns. Essa' 

negativa tem se traduzido numa insistente perseguição às 1 ideranças da UNI. 
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Sobre a Pol itica lndigenista Alternativa e Estratégias das 

Entidades de Apoio: 

A partir de um processo de avaliação da ação e dos programas das 

entidades de apoio, sentiu-se a necessidade de reformular e inovar formas• 

de atuação. 

Em relação à atyação junto à opini~o publica, conclui-se que, alem 

de prosseguir com o trabalho geral de denúncia, deve-se : 

1- Levar a problemática indigena às diversas associações profissio 

nais, vinculando-a às questões especfficas da associação. Exemplo disso s~ 

ria a articulaç.:ao com entidades representativas de engenheiros. agronômos, 

civis, médicos, professores, advogados, etc. 

2- Procurar influenciar os diversos partidos de Oposição no senti 

do de incluir em seus Programas de Governo e de luta parlamentar a questão1 

indfgena. 

3- Intensificar, sistematizar e introduzir materiais didáticos no 

trabalho junto à escolas e professores. 

Em relação ao trabalho direto junto - as comunidades indígenas, con-1 

cluiu-se que: 

a) As entidades que já realizam esse tipo de trabalho devem iniciar 

um processo de avaliação dos resultados obtidos; 

b) As que pretendem iniciar esse trabalho devem avaliar com muito 1 

cuidada o conhecimento antropológico que tem a entidade, a respeito dos gr~ 

~os com os quais a ~ntidade pretende trabalhar e a especificidade de cada re 

gião. 

Conclui-se tambem: 

a) da necessidade de se encaminhar uma luta pelo direito das entida 

des trabalharem diretamente junto às comunidades indigenas, sem que para 

isso seja necessária a autorização da Funai; 

b) da necessidade de se realizar um trabalho sistemática fie documen 

tação com relação aos grupos indigenas da região com o obejetivo de dar 

maior fundamentação à atuação. 

Além disso, verificou-se a necessidade de tambem utilizar as vias 

judiciais na busca de soluções dos problemas indigenas, sempre que possTvel. 

Para isso é importante que as entidades de apoio desenvolvam trabalhos de 

esclarecimento e aprofundamento no campo jurfdico, seja divulgando a legis 

lação pertinente, seja ampliando o plantel de advogados identificados com a 

causa indígena. 
ehamou-se a atenção especial para a necessidade de uma maior artic~ 

lação entre o trabalho nas áreas indígenas e o trabalho junto à opinião pú 

blica. 
€om relação ao intercâmbioe entre as diversas entidades de ppoio fJ 

cou explicitada a necessidade e urgência de realização de encontros regionais 

para a avaliação, troca de experiênEias e consequente aprimoramento do tra 

balho. 
)1 
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·1 
l 
1 

l 
i 
1 taria Executiva, transformando em permanente o seu: carater provisório;, 

tendo em vista a extraordiniria necessidade de int~rcimbio a nível na~io 

Por decisio unihime das entidades presentef, manteve-se a Secre- 

1 

nal. Para tanto, definiu-se a necessidade de um appio pelas diversas Fn- 
tidades no sentido de efetivar o funcionamento des~a secretaria. 

Durante a Reunião, foi realizado um ato p úb l ico pró- Mangueirinha, 

organizado conjuntamente pelo Comitê NacionaJ Pró- Mangueirinha lndig~na 

e a Secretaria Executiva das entidade de Apoio ao ndio. Estiversm pr~sen 
i - 

tes indios Kaingang, Marcos Terena representando a UNI, os deputados fede 
- ' 

1 

rais Euclides Sca1co(PMDB-PR) e Jackson Barreto (PMDB-SE) e os vários: re- 
, 1 ' 

presentantes das entidades de apoio. A manifestaçã~ objetivou chamar a 

atenção da opinião pÚbl ica para a questio da~ terr~s de Mangueirinha i~ue 

deve ser julgada nos próximos dias. 

Brasília, 27 de setembro de 1981 

1 
1 

: 1 

'/ 
; 
i 
i 
! 
: 
1 

. ! 

; 

i l 

'! 
1 

'1 

' 'i 
1 
i 
i 

. i 
1 
i 
i 

'1 
i 
'' 

f 
'i 

! 
)f 

.1 
·1 



lí~~ , ~ . 
··-i......- EÚ:TIDADES DE APOIO_ jÀ LUTA INDÍGENA 
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t: 
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1 

r 1 
IIt REUNilO.NACIONAL DAS ENTIDADES DE APOIO 

1 1 

·.. L . • .• 1 
Informe n2 2 

li 

•• r 

.. 
1 

27 de. setemb:r:o; os !preparativ.o~ seguem a passos rá.pidos, portanto, insisti- 
' 11 • 

mos na urgent,e resposta de todos ao informe n2 1, quanto a: confirmação de 
, .,.. i li 

prese~ça,guantos, n1ecessidade ou não de ajuda para transporte, comissão de 

pauta,., sugestões de pauta; r 1 

1 1 lí 
1. C~nfirrnamos a data da III Reuniib Nacional, dias 25, 26 e 

~ 
, u ' 2. !informamos que ja lemos resposta positiva quanto a ajuda 

' " , " de transporte as entidades qµe necessitaren11 porem podera haver at~azo na e- - , , ,, , , 
missap das passage~s aereas,ja que esta verba socnegara em Bra~ilia por vol- 

, i t r , 
ta do dia 19; assim, solici tàmos a todos que façam1 suas reservas de passagens 

i 
antecipadamente p~ra evitar problemas de vayas e, -~ais uma vez, apelamos pa- 

·1 
1:-a~q u~e..,.....,1~,a-s-c-a-m...-rco=-nitftfe ~fua presença com .. arnâx·.1r.1a urgencia; - -- __ .,J 

3. cc.mo ~ do conhecimento de todos, está havendo uma campanha 

nac.Lona l J e apoio ati::.. indios l(aingang e Guer en.í , de Mangueirinha-P R, em sua 

luta par~ r eaver sJas terras roubadas; aproveitando'. a presença ~m lJrasilia de 
r , 

t.od ... s as entidades de apoio, por ocas.i,,ão da Reuriliã.o Nacional., estamos propondo 
l 1 1 1 ,. r"> l ,, 

- ..• rca~ização ~e um~ manifestação pG~lica de apóio r M~ngueirinha para o dia 

2:; 1--'ro/,imo, sabado ,· 2Q dia da Reuniao; esperamos, dlessa forma, com a partici- 
l ' ., 1 1 " 

JJui,~o de.,1.epr:.e;:ientjntes de todo 'o Brasil, chamar: 9 atenção dos ·:juizes que,aqui 
1 • l 

er.. :rasil.i.a, 9e.cid~rão. sobre o caso no Supremo Tribunal de Recursos; 
j ' • 

1 1 , :1 

4.0 telefan~ da Seci:~taria Executi.va·e 233-099lt,; qualquer co,a. 
"".,. • T' j n , ·~ - - 

, A 1 • ,v f, 
t~Lu podara $ex feito, de preferencia pela manh~ 9u a noite,com Keilah ou 

1 ' 1 1 

5 . . dl d ' 
1. • :comunicamo~ a i n a que po emos 

C.v11~i ta; 
~ 

garantir alojamento/alimenta 
1 - 

ç:o ~~ra 50 pessoa~, ou seja, 
(' i ' 

, 
n9 rnaximo dois 

~ 
~r ri 

(2) ~epresentante~ por entidade. 
.: ~ l ! t' 

1 I! 
1981 

J p/ Secr~râria .. pxecutiva 
' 1 

1 
.•. ~· .•• 1 ••. 

l 
f 

. ' • ••. , ti ,, \; 
r ' --- l L t r.,. ,.: - - - --- ------- 



; 
i 

P.s. - Lembramos qµe, para melhor aproveitamento do tempo, as entidades de 

verão trazer Rºr escrito e reproduzidos os informes e relatórios a 

serem apresentados; caso haja interesse, podemas fazer a reprodução, 
, , 

desde que o material chegue a Brasilia ate o dia 20 • 

•.. 
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' , ENTIDADES DE: 1~..POIO A LUTA INDIGSHA . 

BRASÍLIA - DF' 

TII R.EüNIÍlO :·TACIOI{i!..1 D::..S 8::TT D.1.D33 

Informe nQ 3 

1. A. data para o Ato PÚblico de apo í,o a ?·~angueirinha é (iia 26, 
tl 

como seguiu, por lapso, n.o informe :n2 2; 
e :1ão ?5 . t 

[ 

t 
2. a abertura dos trabalhos está pr eví.s ta par a o dia. 25 

zão I,e,.a qu a.l estamos pressupondo a ch':':!9"ad21 
,, 

CJ.:)t..: i),""\Y•t; r"-i ,;::,-, t s s - ..• ~- ..•.. -"""~ .... --·· ~ .•. - d; :::, ,.., L!. -- .::......:.1 
. . ' d 1 es t an do os a Lo j auen tos J a reserva os par a essa e. ata; 

~. serrue, em en exc , mapa do loc~l da III ,... 
P..eunia0; 

de Y"-"'Cr.>u~"",~o ··o"Y'I '- - ~ ~- ~ r ... , .i..' "'"' desconhecere~ BrasÍli~ ou por outra 

te,a Ei~ de que ~ossa~os receb~-1~~ I' • IV 

c~so contrario,a ~ecep;~o 

li 
r t 

l i ! ! 
-.f J 

que nos cornun i que.; data e ho r a de cn.e!j'ada, b e.c co1:10 o l'Jf"j o rr,' t r an ~ ')Q ..• " - ..• ·~ ..... . --- •......•.• -.L ~ 

' . d ~· rra COJT~G,a partir o u~a 2~; 

. , b que J a r ece E:!!lOS a de "pel.o 

ví adas : 

a). 1. p ' : Inãigenista t ez-r as demar-c adas olitica e 

2. 1-Iovinen to ' Ind::..gena . ,, ..,. 
partir do 3. Atuêtc,;ao a I sn e on t ro : li 

4. Si tuação atual elas entidades 

5. Pers?ectivas para o trabalho das entidades Pr,~"1 t e - ~ .. - - a PolÍ- 

tica Indigenista e o !'·~ovi:ne::1to ::u1d{ge:r..a 

6. :málise. e articulação da sx,2cuti va IT ac.i on at , 

, . 
1 a í-'UtL\I nos ul t í mo s anos, dentro do contexto do r•:.odelo de 
desenvolvimento br-as í t e í ro j esp ecã e rmerrte a ,;?ol1tic.-::.. :igrária: 

:1 

o Proj etõ · de Sma.nci~n:;ão 

o Projeto de Estadualizaç~o 

os Critérios ele. !ndi arrí, da de 

a transformação <la questão indígena em questão de segu- 

i 

rança n acã on aã 

,1 mili t ar-í, z açáo da F'U'N.:\.I e a ideoloaia. do" "novo inc.1ige 

nismo11 

-- ... ----- -~---~=-'---~--- ------- - - -- - 



II POI Í 'rIC. I'f l"T'"''"'•·T ,•rp. . t fTll"r>H ·rpTr/r. - J • "~ .• ·'..J-.11~1. _.:,_.1, .• l".~l-•l:.1 .•.• ·~l 

balanço das várias entidades existentes .. e .do tipo <letra 
• li 

balho que vê:11 desenvolvendo 

Po.rmas de articulação ef"eti vas en t re es sas- en ti. dadas e 
li n 

outros setores da sociedade como os p=rti~~~ 

as associações de cl~sse etc 

' . . :;:::olJ. t í co s , 

pri:1cipni s pz-ob l emas de Punc í on amen to 

nec~ssidide de profission~liza~~o 

propostas al t erriat í, vas de at uaçâo 

das enti1ades e a 

III- ,. ,·r·.., ... ,..,,~o 'f ",-.-.,. · ,.. ''O '1J7"1'--:,, -001f..,.,..,. ...• · •..• ....,ur .... C'L.-. I1 !)!\."1.!.. ... ~.~ 1..,Cr_ {, -~-•"-V' .,. __ .J.J_·...., •• 

.. -· ,., d . d' ~ . d tre as rei vanca caço es r o e grupos aric ig ·311 ~.s s,. .::t.s lt:-C[!.S os 

demaí.s setores oprimidos da soc i edude br.:.s::.lci:"2... 

Ap:."'ofu.:.'l<lar ai t ern at í vas maã s efica=~es d.r:: atunr;:::o 
(T.; ••..• de ,,r.·1;. "Yl ~, i <:!ª dos »orrtc s sucer í ,10 C' • ,.,; "•""'11+-; -(\ ;_;J.- ...•... -4 e,.;_;._\..<.____ J. •• .;..,.\ - •. .;::, -- - - - , ----''"" ••.•.•.•. -- 

dade nacional que ?Ossa enc a-ní.nnar de Porxna az-t Lcut a-tc cem os estados 

5. Endzreço -Ia 3ecret a.ri a .~zecuti ve , 
eia: Co:nj • P casa 14 - cz-uz eí.ro Vell!o; fica p~o:tir·dd2.des ,r ..... _ ...•......... --=-· 

d d
~ ., . a Ro orerrov1ar1a. 

-arasÍlia, 15 -Ie se t enbz-o de 1981 

!3ECR3'r .\RI~,. :'.!:X3CU'l'IVA 

Í'r ' ' . I • 
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~ELATÓFUD DA f'l ,Zl:UNIÃO DA5 EN'f.LDADE"S J)E: APOID A LUíA "INDÍGENA, DA 

~EG1ÃO SUL. 
f CE o 1 - P. 1. B. 
;oATA~ ~ 1._ l-4.. _ _1 f6- 
,# --- - --- ---.- .coo. ~ . .- ••.. _ 

Lo c-e L d a Flor.iai-l~DL•, .!:: - :-r - ~ 

Cr,ti~ ::de s prr- se ... , ~es - ANA! Cu:r .i tlba 
j\NAl F\ô,i&n;po}~~ 
ANA1 Porto Aleg~e 
Aí'fA! l'f ovo li&n1bor90 
Porantim - Sucursal Sao Paulo 

' Secretaria ~xecutivs ~acional des Entidades 
. , 

da 1~ci~ a luta Indígena. 

, 
de e :;da nu c Le c t : - •-'--j~",.. .:~; 'n-~ \:.. e.,u _ ... ,,e~.., ,.•D::..i. ~-v::is,· í-'·.:::. 

incigenês.). 

12} Problemas especÍfico~ da iegi;o (barragens/madeira/ter;e, demarc2 

ç:20, gr i1 ager.:, ar r eridarnerrt o s 1 etc) . · 

13) r:~~lemas quan~o ~ polÍ~ica ofi~ial(crit~rios de in~iaQidade) 
. '\. l.'.1) ~~oblemas das entiôejes {vErbes, prcjstos, pessoal, 2rticul~ç;o 

e~tre entidades,- trabalho cem i~pren3a, -advog~d~2 etc, •trabalho 

de criaç~o e 3rticyl~ç~ri ~e noves grupos). 

3) 
, 

Semen:. do lndio ,. 

4; Secretari~ Executiva R~gicnnl 

) 
. , . 

1 n~l"T ,..,.,...:-_ ..., ,;~ - nl,n--Fl...,-~ •. no.~D--- ,, ' 
, r 

Ex í s t en. duas a r e e s inciigencs em s~nt3 Cat~rin~ que s~o !birama 

Pec~. E~ses ~u~~ ~~ea~ eQfrent~m o oroblemr de ~on~trucio=de b~r~a - • l ., •• -- 

gens r~aliz~das ~ela 9~C5 e ~:e~ros~! respectiv~men~e. 

; indenizaçao d~ 
, 
e r e ;- ;:; ser inundid~ e- :tir~m3 co~forrae c o nv e n í.o n " 

t 
O. J:~o S 

-e: !..,.,' 
~ - ~~E ~:cr~ n3~ =~ c~ncrctizQ~. 

aleg~ naG ~ecebcr vsr~~; ~3~~ E Levid~ indaniz~çao 8 o o~gao 
. . . - - ·.. . . . . ~u~cr oficial nao toma as ~ejlc~s =a~iveis. 

' . 
~· ,. • f 1 ~ - ,. • - • -· • 

1~a are~ inoigena de Cha~,co ven~~la-se ~ constru;ao de uma barragem 

de~tro do p:cno de hidro8l~tric~s do Ri~ Urugu3i. 
•• • •• , ••• • • • • 1 •• • 

~~- :r~~eca sxi=~e ~~otl8mas con a liGe~ançn ~2 co~un~~ade,que e coo= 
sãc :-~::.J:iz~das 

,1 

ca c i qu e é: chefe do p o s t c que r.i.:m'ipul:::m o a p r e ro s r ev a r t'an dn lG;h d a s, 
', ~ . d - . ven~as =e~~1za as ~~ra a :una1. 

~~sta ~re~ a Funai vem d8se~vblvendc urn 

a ocup:r a p~~ta indl~ena. Isto não. est~ 

projeto ag:riccla que 

ac~n~ecanda uma ~ez Q'-!8 - O 

t~~~~lho est~ macanízaGo. 

' 



, - , 
A unica vantagem auferida pela popul~çao e o preparo de um peque- 

, . 
no pedaço de t e r r o , para uso prprio.. [nquanto is so a Fun e L' utilí z a 

as terr~s tjo posto sem pagar nenhum arrendamento. 

Fr errt e a .e s s e s problemas, a ANAI r e a Lã z ou contatos com o DNOS obj~ 

tivando agilizar o proces10 de indenização reinvidic3dos pela comu 

nidade n3 tentativz de amenizar conflito3. 

Fo r am contactados politicos para fazerem pressão junto ao D~JOS e o 

governo. 

Dentro da programação do Curso de p~s-graduaçãa de antropologia da 

UFSC, os !ndio3 de !birama relat3ra~ seus ·problemas, visando infor 

mar· a opini;o p~blicn. 

A ANAI tem troc~do correspond;ncia com a Delegacia d3 Funai em Cu 
ritiba, cobrando providências do orgão, o· qual tem protel3do solu 

çaes. 

Para uma malhar atuaç30 junto~ esse problemn,a AN~r pretendera - 
, 

zer u~a analise mais minuciosa do progeto da barragem de !birama, 

cantando para isso com apoib de. antropalogos da UFSC. 

Par outro l~do, a AN~I-Florian~polis est~ atualmente funcionando com 
, - , 

duas pessoas; noentanto ha proposta de reestruturaçao atraves de um 

curso de indÍgenism~ ~ ser realizado em março de.1982. 

2} ANAI-Curitiba , , 
No Parana existem 11 posto3 indígena. A AN~I tem atuado principal -- , . mente em rel?çao as ar~as de Mangueirinha, Palmas e município de foz 

do Iguaçu (Ocoi}. ff problema mais urgente em Mangueirinh~ ~ o desfl! 

cho do processo de litígio da terras qua envolve a Fun~i e o Gru~o 

Slaviero. 

sio 8.B76 ha. que foram grilados dos kaingang a guarani, mediante~ , 
corda entre ministerio da Qgricultura e governo estadual de Moises 

t.up í.on , em 1949. 
Inform3da de que tal processo seria decidido pelo Tribunal Federal 

de ffecursos em 3903 t o de 1981, a AN:\I a outras en'tid.Jdes consegue cri 

ar em julho/81, na reunião anual da Sociedade 8r~sileira p~ra o Pro- 
A , , 

gresso da Ciencia em 3alvador, Ba, o comite Nacion3l Pro Mangueirinha 

Indigenn •. Esta entidade realizou no dia 3/9/81 um ~to p~blico em Cu 

ritiba, con~eguindo mo~ili3ar cerca de 2000 pes;o~s. Em continuidade 

foi'realizado no dia 4/9/81 debate aberto em s;o P~ulo. E em 26/9/81 
, . - 

foi ra~li=a~o ~to ~ublico am Brasilia, ocasiao em que se reuniram~~ 

la 3~ vez as enticades de ~paio ~2 lut3 indigena. 
~ A~~! consegu~colat,r 15000 aJsintur3m em abaixo as~inado i favor 

dos Índios je ~angueirinha. 
, A 

Por outro l2do, forin reali~adns v·1rias conferencia pelo int~rior do 

Par3n~ relativo a ~·?ngijairinh3, e a quest~ci indÍgenJ 
Flu s eu Par-;n .. re n ;<J foi r e a Ld v a do ern t r a 23; ?.7/ll/í3l o 

em g,Hal. ::.. no 

l º Curso rln 11'1_:i 

J~ !. 



.. 

genismo: "As p ec t o s da Si t uaç ac Indigena no Br a s ã I - O Ex-emplo de 

Planque í.r-Lnh a'", jun t anen t e com p r o j =içãa d e filmes e slicj~s; e e xp o s i: :·~ 
ção fotografi..ca: 11r~angueirinha - Terra dos Índias". 

' , , , 
.!\ ANAI e a C-omi te ~~ acional Pro i~angueirinha Indigena a qu ar d am as de 

cis5es juridicas relativas~ que3tio de ~itigio em Mangueirinha. , ,. , 
Ou t r a ·:irea indigena que vem sendo at.end í.da pela. ,i'JAL e localizada 

nas margens do ria Qcoi, rnunicipi~ de F~z da Iguaçu, onde habitam· - , grupos gu~r=ni, cujas terras serao inund~das pela hidreletrica de;- 

taipu Binacional. ~o intuito de iivrar a Funei ~ a hidrel~trica · de 
uma indenização de ter=as indigenas nos termos da lei 6001, foi apli 

" . . 
cedo ne3te grupo os_criterios de· iridi~~idade, onde a Fun~i reconhece 
coma ind~o apenas 5 pe~;oas. 

Um trabalha con j un t o entre Cimi/Sul, Comissão de Justiça e Faz e ~~gI, 
a questão dos guar3ni do Ocoi vem 3endo divulgada e estuda-se meios ~ 

juridicos par3 o cumprifuento do ~statuto do· ÍndlO. Em rel3ç~o ao cri- 
, - 

taribs de indianidade e ao laudo da Funai, a qual tais entidadea nao 

puder3m ter acesso; em contrapartida, a Associaç;o Brasileira de An 
tropologia, designou. o Prof. Edq a.r: de A s s Ls Carvalho p ar a realizar· ' 

estudos que definissem 9tnicamente aquela comunid~de rel~gada pel3 
l • Fun a í, ~ 

, 
O~ resultado e que cientificamente , . . 
f~milias, ihcluindo as 

.mero de 9; 3 que foram 

pertence~ comunid~de guarani 23 
que emigr3ram para o Paraguai, que são em nú 

transferidas para a r e se rv a de 1io das Cobras 
e 2 para Santa Tereza. 

V~le ressaltar que as familias que emigraram tiver~m como causa a in 
segurança em relação e proteç;o do orgãa tutelar. 

Relativo ~ an t i.d ad a , a AN.'\I-C'uri tiba con t•J. com uma e qu í.p e atuante de 

6 pessoas, no m~ximo. Sendo que ass~s formaMa diretori~. Contudo em - - , caso de ~obilizaçaa popular e divulgaçao da causa indigena, a ANA! , 
relaciona-se com varias outras entidades cientificas ou religiosas, 

que ~m momentos cr!ticos tem prestado ajuda e apoio. 

E necessario sempre a preocupaç~o de atrair militantes pirn a entid~ 

de, visto que h~ um a r o t a t Lv í.d z da continua entre. a s pessoas que for: 
mam a ~~I. ~ man8ir1 encontr~da ~t~ o presente par3 refazer consta~ 

temente o pessoel ativo, ; tentar tra~9lh~r com ~es;o1s que de alguma 
forma estão vinc~l~d~s ~ u~ tr~b~lho com grupos indigenas. Recentemeil 

te com a ~rticul~ção do 1~ Cur30 de Indigenismo esper3mos da mesmo ~Q 
do dar subsidias teoricos indigeba,:.~ 
e no tr3balho da AílAI. 
Fihalizando a t~lAI-Curitib3 conta oara o ano de 1982 com u~ ~iojeta ' . 
de atividades b~sic~5 que vi33m ent~= =utr1s coi3as1 sclidif~c~r a for 

mação teoric~ da ~n~id3de ~ssim ca~o oper~cion~liz~r o.t~ab3lho de 

infra e s t r u cu r 3. cerno e cu í.p o , ~:a, te mom2n to a .an tid::Jda s o f'z e de e se as- 

~e,~ d e v e rb s "' n r cb Lema s ,l.., c,CO"'Od--.-n-LJ a'..., s o d e ..Jr-.::, ,_ t; .... J.;. C: 1" ..J -111~.:, _J.,a '-.... ,,, """'~.,. - ::J·Ja _ •. 



3) ANAr-Parto Alegre 
, ,. - , I 

Exitem 7 area~ indigenasn no ~io.GrJ~de ~a Sul q~e sao; fnhaccra~~ain 

92.ng); c·uarita(k:"!_ing::?.ng a guar~ni); N'ono;,;ii(K~ingang e gua~ani); Vot.:J_!l 
ro(kaing~ng e guarani); [igeiro(~~ingang); Carreteiro (k~ing~ng); Ca 
cique Do b Le (kaingang e guarani) j ma í, 3 ,dais grupos kaingang; um na 
Rio da Varzea, am tarrus da antig~ ~rea de 0lonoi, hoje reserva flo 

restal. crutro em Irai, no _Rio do Mel, vivendo· quase que axr:lusivamen 
te do artezan3to e turismo. , ; 

Existem aind~ varias gru~os guarani espa).hados por todo o territorio 

Es t.adu a l , tehl-s e noticias de Índios _k:üng ang mor ando como agregadas 

ou pa;Js n~s ireas ~ns 1nti~as ~ldei~s da serrinha~ ventarra, que 
"-umi' r·Jmª n a "ra~o-íil- --r~ri' ,,u ~ 11 1 .:.... , ""- 11 a t:1'.:; ..::... w. •.• 

Os guarani, em ~igr3ç20 religio3a, preferem viver em pequanos grupos, 

em fundos de fazend~s, ou no que sobrfou de matas. Não se submetem~ 

ºautoridade branc~:i, qualquor que sej:::.: Funai, missões religiosas,pr~ 

feituras, sociedade envolvente (profes5or:s, jor~3list~s etc). , 
A =\?JAI junto com os índios ,.e em contato com as p'r ef'e í, t ur as de Tapes e 

ffsÓrio, consegui alguma terra para os qu a r an í, morar.em. Tam-se di ficul - , , 
d3des em ~poia-los, vist~ n~o serem totalmente sedentarias, e t~mbem 

suas c~racteristicas çulturais. 
Em ~onoãi, havia um aco~panhamento~~ 'rsinvindicaç;es da co~unidade, 

~or~m ocorreu Uiíla interrupç;o do t~abalha1 pela f~lta da continuida 

de de presença do pessoal. Com a tentativ~ de Estadualiz~çio criou- 

-se ap~s o movimente da Nonoai, 3 f~ndaç;a da uma deleg~cia da Funai 

em Porto Alagra. ~ntes da criaçio desta delegacia, houve, por parte 
do pessoal do Posta I~-d-igena :'-lo·n~ai~ ·um.:i--;"ft~;ç:;·~ d;· ··êÕ-nflTta ·entre _ 
as lider3.r.ças. , 
Em Guarita ha Uí:la 3itu~ç20 pecu~i~r: ~~i=~'~ cr1."pn~ar;o nnr "~r+Q ~~ 

-~---~- - - -- ~- ~- V- -- 

Mis~~o Luterana ~m levar a educaç3o no santido da cri.'.!r 
,. . 

gananc!.~ :-ias 

ind:igenas, fntor que JchavGm essencial p1r3 3U3 sobrevivênci~ e in - - , 
tegr~çao. O que ocorreu e que aque!es que se ··gan9nciar3m11 torn~ram- 

-se comp~titivos ~~ m1ndo com~ F~n~i a a miss;o. Disto resultou que 

um gru;o de lider3nç~ - 3eb~stia~o ~lf1i:te (caciquel e seus caop~r 

sas - que tuco =oder. centro da ~eserva, vendem m~deira, g possuera a 

maior p~rtz de ter~a ~~r3 p~Jntic, ~ qual arran~ia~; pos~uam taxis na 

cid~de a carros ~~6~rics. Enqu~nto ~ co~uni·~ .de ~m geral vive na mi- 
, - s e r La , '\ Fun a í, e a ra í s s ao co Lh ern o s f r u t o s da 

, 
su~ politica de in t e c r a 

çao. 

Há também ~roblem~s da terras, s~ndo v~ri~s ~orço~s ocuo~d3s pel= Es 

t~do (reserva f~orcstal; estaçêo experi~ental). - -~ J. , 
~t=~vess2~ a rn~iorie d~~ ~rsa3. to~-sa 1ue cn~ar , 

v ~.r t :!r:1b em ,s :! ara :~ r e a':; ·1 o e .:i 1 ~m Gu~rita, po~ sxe~;la, ~ quase 

certo que h~ inv~3~0. 

--lo ; l t.o ll r uuuu í, 1 '1'.J8 .inun:l:1r;;o 
..• .. ~ - - .• - "' ' :.. , . : ·. / - n i ... l r~.:3!:.i :! .. ..:~ -::':1E:rv_~ in\.!:;; .. ~ ;, .:~ t ~ 'l;c:~>n::; •. 



l 1~11-Porta 1legre tem levado suas 3tivid3des junto a opini3o p~bli~ 

ca, com P!le~~r3$ e; col~gics, Univeriid •des, e~ti~ades ets.· 

Realizaou-se este.ano'! projaç=:;o do filme: "Terra sem Males", 

jeto Financiado pel~ Oxf3m na vel~r de~ ld~.croc,~cr.B .~ue ~e 

sa tem levent3do, ~ a cancientizaç~o a ~ivu!g~ç~o (ain~a ~ue 

la imprensa,ào pro~lema inciigen~. 

car.i pr9. 
positivo 

\ poucn1p.§. 

, - 
O gFande problema e a f~lta de pessoal p~~a atuaçao. 

À partir da projeção do fil~e e das palestr~s, 

cleos - Guaiba e ~avo H~mrgo. 

surgir~m dois novos n~ 
, 

4) ANA!- ;1 avo Hamburgo 

;: AMAI-':avo Hamburgo nascida =:i '":':Jrtir de p r c j aç ao de Filme "Terra sem 

f'iales11, em 12 ap r e s e rrt aç :ia _em e s co l as em 3 cidades diferentes. 
, , ' o· nucleo e com~osta por 12 pesaoas~ basicamente que tr3b~lham em CE35. 
, , - , 

~ nucleo tem necessidade de aprofundamento teorico na questao indigena 

e acessaria de antropologos e entid~des ou pes3oas ~fins. , , 
~ proposta m~is imediata deste nucleo e !evar~o debate sobre a c~usa 

indigena ao3 grupos de jovens. E para breve pretancie Fazer uma feira 

de livros de tem~tic~ indigena e pale,tra5. 

5) Enc~ntros ~eoionais ~ 
Discutiu-se 3 neces~idade de continuidade de reuniÕeA regionais c~mo 

uma for~a de fortolecimento d~s entidades 
, 

~tr~ves de uma m~ior articy_ 

Lac ao , 

rói colocado tamb~m que essas .r eun í.Ee s ;Jermi:tem uma -in·tarlig--:1çãs--de-·-·---~ 

t r ab e l ho r:1:;.is -comp r ome t t.do s entre en t í f ade s , v í s t o que c ad a uma daver~ 
- , . , 

desenvolver as e~t~~tegias ~~rovadas em·;len~ria, o~er=cicnali~ando as , 
sim, uma politica alternativa concret3. 

Qua~tionou-se a ;alid~da da exist;ncia de urna coordenaç;o ~ecion~l da 

AM~I, vi1to que: 1) n~o est~ conseguindo desempanhar pelo menos o tr~ 

balho de Jrticul~;i~ de todos os seus n~cleos. 2) Existem outras enti 

dcde~ de 3poio 3 luta indigana, cu~o~ ohje~ivos sno c~nvergentes cc~ 

as da ~~~I. 3) ~a verdade a articula-;o entre ta~as as entidades vem 

sen~o f~i~a ~el~ Secretaria ~xecutiva ·:~cicnal das ~ntid~dcs de ~po~o 

a Lu t r Lnd Lq en a , 

Concluiu-se ent.;o que a f o r t a l e c Lme n t c Ga ~ta Se c r e t xr Lc [x;:?cutiva "':a- 
cional ve:n . . ' . ue a~c~n~ro as exp2ctativ~s d~s entidade~ n~ 

t3~ra-las, vi~ encon~ros nacionais; envio :e cocumanto3 de inf~rm~~a3s 

gerai3 e as~ecÍficos de cada entidade; peso po!Ítico das e~ticades 

junto ao centre 
- , , 

d~ =eci30Ds politicas e jurídicas 
, 

do pais ( ~ - ., - . , . ) \ -~ •. ·-~ l , ~ . ---. r 

c ap 1cid·1de p e r a mob Ll Lz e r todas as- errt Ld ad e s , · 

Continuando n discus:~o ~obre as enti~ades n nfvel r o(] .i a n a 1 , e • 
t o 1. a.C!":'J 

' - , - 
V3da em ~lon ri~ q crl,çno de uma Sacretnria Executiva ::z,=,i'ion:!l - ,. 
d 1 ":"'" "" ·. ; .1 • 1 , • , • n " - .-~ i ' • t T -l ·.: ·,: "::, - -, -. .,..., .-, -,, r::- ;; ~ f""; ,:.. n - ,.. . ,-. ,._ rl ~ • \ .s _ •• t._._._,_'I"_.. ') :lt..: ~ .. , J.&.,. ••. ) d '-i.J ;..íl'-·..o..~':,n_, \Jt.Jm ..... u .,;--=1J:1._r.,..; rtJn"';i:J _ I •• 



.. . . .. ( 

1) art±=ulaç;o das entidades regionJis, '=''Viando textos je tem1:.ica 
indÍgena, apoiandb·e encaminha~entQ de a~ojet~s. 

) ' - - 2 ;rticul~r a Sem~na ~o indio par~ elacoraçao de progr=~ª;aes con- 

juntas. 

Em pleniria foi a=rov~da a indic~çãa de Ivonete d~ Silva 3auz3 P?r~ 

desempanhar as funções da Secretn~ia Executiva ~egion3l 3ul das ~n 

tidades ds:.. ~paio a Luta Indígena. 

Ivonete da Silva Souza 

Secretária 
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X ENC.ONTRO DAS .. ENIIDADES D~APOIO À LUTA J@!B.liNA I!~ 

~EGIÃO NORTE 

DOCUMENTO FINAL 

As Entidades de Apoio à Luta Ind{gena que atuam 

na Região Norte, preocupa.das com a necessidade de empreender wn. traba 

1ho conjunto, realizaram em Manaus/Am, de trinta e hum de janeiro a 

três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois; e seu primeir9 en 
contro regional. , 

Apos os debates, chegou-se a um consenso em rel~ 

ção aos seguintes pontos: 

-Ê necessfria uma auto-reflexão dessas entidades 

comprometidas com a lutn ind{gena, no sentido de procurarem um maior e~ 

trosamento entre elas, visando justamente viabilizar esse trabalho CO,!! 
junto. 

-Procurando-se objetivar este.trabalho conjunto' 

tirou-se um documento que segue em anexo, que deverá ser enviado as º.!! 
tidades e pessoas que trabalham tanto no campo como na cidade, com o ÍB 

tuito de tornar aces~{veia as informações pertinentes à cada conunidade 
ind{gena e sobre o trabalho d~senvolvido, como também a agilização de~ 

se inierc~mbio de informações. 

-Essa intensificação nas relações entre as enti 

dad~s nos leva a um ponto fundamental trazido pela Secretaria Executiva, 

qual seja o de se reativar a=Sub-Comissão do Índio no Congresso Nacio - 

nal. Para tanto é urgente que as entidades. enviem para Secretaria Exe.c~ 

tiva um levantamento dos problemas prioritários das comunidndes indige 

nas da região em que atuam, bem como_ d~s questões a médio e longo prazo, 

devendo esse levantamento ser acompanhado do máximo de documentação po~ 

s{vel para facilitar o trabalho de assessoria da Secretaria Executiva 1 

junto a essa Sub-Comissão. 

-Concluímos poder objetivar o trabalho conjunto' 

no que se refere a Semana do Índio. Ficou definido que cada ontidade 

elabornrl um programa de atividade para essa Semana, enviando a sua pr~ 

gramação para as demais com no mínimo utjl mês do anteced~ncia, solicitan 

do a inclus~o de problemas espec{ficos de cada Estado. Dessa forma po - 

deriamos saldnr ao mesmo tempo tanto os problemas comuns da região nor- 
,.; , . , ,. 

to, como por exemplo a demarc~çao das aroas 1nd1genas, como taniliem res- 
rn\~r~ R ~~ticia~ as quost;~s o~reci~icas. 

-·-· ·- &_j ....•. .,, 
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.-Ee-t.e J_ liri\lCONTBa/Ncm:r~ .•. JH\Jlt.CJ',, .com ª- Jll"DS c:io.nça. t 
- H , de dois represen~e.ni;.o.e da UNI - Uniao das Naçoes Ind~genns, e de a! 

guns lideres ind{genas. Houve poF parte destes reclamação de que a UNI 

raramente é chamada para participar das promoções realizadas pelas d! 

versas entidades de apoio à causa ind{gena espalhadas pelo Brasil. F! 

cou claro para as entidades participantes do encontro que as futuras • 

prosramaç~es a serem realizadas incluirão necessária~ente, um convite' 

a UNI. 
-Como a situação interna da UNI é problemática, 

- i , . os representantes da mesma e das naçoes ndigenas presentes, posicion~ 

ram-se pela necessidade de re&lizarum encontro entre as lideranças i8 

·d{g;~as, principalmente aquelas vinculadas ao processo de criação e ' 
eleição da UNI, a fim de solucionar os problemas existentes e definir' 
sua linha de trabalho e atuação. 

A exist~ncia de um convite feito a_UNI pelo ln~ 
tituto I~teramericano de Indigenismo para participar de um encontro' 

que se realizará em Caracas, no pr;ximo mês de julho, reforça a ürg~n 

cia da realização desse encontro da UNI, o qual deverá acontecer em ' 

B "1 · , • A d • rasi ia no prox1mo mes e maio. 

As entidades presentes decidiram apoiar a real! 

zação desse encontro, colaborando para a sua realiz~ção, dentr? dos li 
mites estabelecidos e solicitados pela própria UNI. A fim de dar início 

~ viabilização desse encontro, apoiamos a solicitação feita pelos {n - 

dios ao Secretariado do CIMI NACIONAL, quanto à liberação de uma verba 

·existente nessa entidade, que foi conseguida justamento para a efetiv,! 

ção e funcionamento da UNI. Anexo ao presente documento, segue carta' 

dos representantes da UNI na qual estes solicitam liberação dessa ver 

ba ao CIMI NAqIONA~, bem como o Estatuto da UNI. 
-Ficou decidido que um dia antes do {nicio d~;, 

reunião nacional das entidades de apoio à causa ind{gena em Bras{li~,. 

as entidades participantes do ENCONTRO/NORTE; se reuniriam para. dd scu-, 
.tir duas questões: 

1) - e ada entidade comprometeu-_se em proceder 

a uma reflexão interna sobre sua linha' 

d~ atuação, a fim de possibilità~ uma 

discussão conjunta a respefto·das diver- 

sas linhas de ações. 
, 

\ 
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.2)-_~~.:;a. -=~1a.cão--ê-----<:r" poa.ic..io:nnme nt o 

das entidades frente A Filmai. bem co 

mG,a relação das comunidades ind!genas 

(onde essas entidades atuam)com esse 

·6rgão. 

1 

/ 

Manaus, o;_ de fevereiro de 1982 

CIMI N-'RTE I 

Centro de Trabalho Indigenista - CTI 
Comi@são Pró-!ndio do Maranhão CPI/Ma 
Comissão Pr6-Ind1o_ do Acre : CPJ/Ac 
Centro Ecumênico de Documentação e Informação .;.CEDI 
Grupo Kukuro de Apoio à Causa Indígena 
Comissão Criação Parque Yanomami : CCPY 

d.cNlo,ls t,ceoutl:.s Jos l,,.üJ43u 
I. ,/J.po/4 d. .fl~k. J.11.8í9fli,o 

. lk. qJ,,,,., 070880 
11.000 - t€"utl111 • f])Cf. 

~} ·:. 
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DOCUM.ENI'O NG L_DO I ENCONTRO .DAS :BNTIDADES DE AJ>OIO, A LOTA 
• 
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As comunidades indígenas vem passando por probl~ 
mas~de demarcação de eeus territórios, invasão de empresa de mine~a .... ~. çio, grilagem, ••• etc. 

Esses problemas ee, por um lado, t8m pontos em 
comum, por outro tem especificidade na que diz respeito à comunida 
de em ~uestlo, à região, e mesmo ao tipo de relação que a comunid~ 
de indígena tem com a sociedade nacional envolvente. 

Considerando essa.a especi!icidadee, tirou-se em 
consenso no l ENCONTRO DAS Eh"'TIDADZS DE APOIO} LOTA IND1GENA, que 
atuam na Região Norte, de que é fundamental as 1nforrnaç3es sobre as 
comunidades indígenas ciruularem com maior frequ@ncia entre as ent! 
dadea que trabalham no campo, e tambim destas para as que ~~m um 
trabalho eminentem~nte urbano e vic~-versa. 

Essa deciaio s~ deve à conclusão a que chegaram• 
as entidades pa1:ttcipantes do EHCO.NTRO/N~\!l!Ii~ de que: se as informa 
ções não se agilizarem entre ae entidades de apoio à luta indígena, 
o trabalho gue dea~nvolvem será prejudicado substancialmente. 

Além da troca de informações, sentiu-se a nece~ 
sidade de um 1nterc~mb1o mais aberto entre as pessoas e os traba 
lhos empreendidos junto às comunidades 1ndíg~naa. 

Manaus, 01 de janeiro de 1982. 

• 1 

Conselho Indigeniata Miesionilrio - CIMI NORTE I 

Centro de Trabalho Indigenieta - CTI 

Comissão Pr6-!ndio do Maranhão - CPI/'tl.a 

Comissão Pr6-lndio do Acre - CPI/ Ac 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação-CEDI 

Grupo Kwcuro de Apoio ·1 Causa Ind_!gena -Am. 

Comissão Cr 1ação Parque Yan·omaml - OCPY 
dms-~ êfxcc~El"a. J«, tntlb,sl" 

'" ./Jp~ ~ Jl,.,,6a, J"Jig•mt 
ex. fP~,,Q! 010880 

io.ooo - ISr1uil1ci - Q>CJ. 
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Entidades de Apoio à Luta Indigena 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Brasi li a-DF 

Companheiros,, 

a Secretaria Executiva comunica a todas 

as entidades de apoio à luta indígena o andamento das trabalhos de 

preparação; II Assembléia da União das Nações IndÍgenas(UNI) : 

- A data definitiva da reunião ficou para os dias 7, 8 e 9 de ju- 

nho deste ano. A mudança foi dedidida pelos representantes da UNI, 
·i 
! 

em função da impossibilidade de utilização do local escolhido para 

a encontro n~ per!odo dRfinido lnicialmente (31 de maio, 1 e 2 de 

junho). 

- ·A Assembléia ser~ realizada na ~ede da CONTAG ( Confederaç~o Na 

cional dos Trabalhadores na Agricultura), no NÚcleo Bandeirantes, 

em Brasilia. A Contag dispõe de instalações tanto para o aloja 

mento das lideranças indígenas como para a realização dos debates. 
e 

- Os part~cipantes da Assembléia terão estadia e alimentação gra- 

tuitas, mediante o pagamento de Cr$840.0DD,OO, a cargo da UNI. 

As lideranças . , - indigenas poder ao ser ' recebidas no local da reu- 

nieo a partir da tarde do dia 6 de junho (domingo) 1 quando será 

servida refeição·aos participantes. A saída de Brasília poderá ser 

feita até o dia 10 de junho, também com alimentação garantida. 

-A verba dispan{vel para a realização do encontro, até agora, ta- 

taliza Cr$1.627.4D4,50, sendo Cr$ 1.127.404,50 liberados pela 

Miserior e'Cr$500.DDO,DO pela Oxfam. A UNI já encaminhou à Mise 

rior o pedido de liberação de nova parcela da verba disponivel 

para a entidade , no valor de Cr$2.805.728,50 , necessária à pro- 

moção do encontro. 

••. tC®f:'·:::tf t?5t:tfi57575 :r :r ·na T ::rre1 - ·"'*' 



O p_rojeto encaminhado à Miserior , conforme compr_2 

misso estabelecido junto aos representantes da UNI, recebeu o aval - , - do secretariado-geral do CIMI, que dispos de copia do projeto. Tao 

logo seja liberada a nova parcela, a Secretaria Executiva informa 

rá às entidades de apoio. 
·- - - --- ~ - - -- -· -- . ··- . - -- - ---~ - ... -----·- -- - - ,. - -- . - - - - ,. .. -- ··-- - --·- . - . - . . - - --- -- - 

Lsmbramos) desde ja~ o carater incerto da l~bSfa~ - 

ção dessa nova parcela por parte da Miserior, o que nos leva a soli 

citar a todas as entidades de apoio que se mobilizem para cobrir as 

despesas com o deslocamento das lideran~as indigenas de sua ·área 
- , r~ , , • 

de atuaçao ate Brasilia, atraves de recurso& proprios ou de um tra 

balho de mobilização junto a instituições e partidos políticos , a 

exemplo do que vem sendo feito em BrasÍli~ pelas lideranças indige 

na.s e Secretaria Executiva. Obviamente, caso seja confirmada a lib~ 

ra·ção da verba pela Miserior esta colaboração financeira será devi- 

- ·- - -- ••••.•. - _..1.,, 

damente minimizada. 

A Secretaria Executiva encaminhará mais detalhes do 
,... ' . , ~ 

trabalho de preparaçao a Assembleia tao logo surjam novas informa- 

- çoes. 

Um forte abraço a todos, 

Concita Maia \. - 
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~S COMUNIDADES INDÍGENAS DO BRASIL 

NÓs, ·brancos, dizemos que conhecimento é poder. NÓs, 

cidadios brasileiros que apoiamos a lut~ indÍg~na, queremos que 

os Índios tenham conhecimento do que ocorre na sociedade nacional 

com relação aos 'povos indígenas para que estes adquiram mais poder 

na luta pela defesa de seus direitos •. Por isso, achamos importante 

mandar estes documentos~ 

são poucas as oportunidades que têm as comunidades indí 

genas do Brasil de receber informações que lhes dizem respeito. 

Aproveitamos, então, a oportunidade da preseaça de lideranças 

indfgenas que participam do presente Encontro Nacional de ifderes 

Indígenas do Grasil par~ onviar ~s comunidades indígenas um conjun 

to de documentos que acreditamos serem de utilidade geral. 

Dentre os v;rios documentos aqui incluídos est; o Esta 

tuto dq Ín9iq, publicado no livro de Paulo Suess Em_Det:ê._~ dos Pov~~ 

In~[.g_~. O Estatuto não foi elaborado pelos próprios fndios e 

contem algumas partes que podem ser mal interpretadas e at~ usadas 

contra os fndiose Mas, apesar de tudo, ele ainda~ a lei mais com 

pleta que o Brasil tem pare proteger os direitos de suas populações 

indÍge nas , Portanto,. é i.Q.9.:!:.ê.P snsáve~. que todos as ~ nrn os co ílheç am 

bem a sua lei -- o Estàtuto do Índio -- para que possam melhor se 

defender dos abusos, não só do tutor (FUNAI), como da sociedade 

b r anc a em geral._ É necessário que todo Índio conheça· os seus direi 

tos perante a iei brasileira. 

Tamb~m ~ importante conhecer o Jstatuto da FUNAI, no livro 
; .. ...• 

de Paulo Suess; porque a FUNAI e o orgao do governo encarregado de 

tutelar os povos indígenas, é preciso que os fndios saibam bem qual 

é o papel legal da FUNAI e percebam claramente quando ~stão sendo 

efetuados abusos contra os fndios. 

Um outro documento de interesse geral ;s naç;es indígenas 

indicadores de indianidade que a FUNAI elaborou há pouco tem- 
..• 

sao os ----- 
po para decidir quem é Indio e 

dess3s abusos da autoridade do 

quem não~, o que~ um claro exemplo 

tutor contra os tutelados. Esses indi- 

cadores foram duramente criticados pelos antropólogos e pelo CIMI, 

mas mesmo assim a FUNAI acabou· aplincando-os a fndios como os Av~ 

Guarani que vivem na área a ser inundada pela represa de Itaipu, no 

Estado do Paraná. Considerados não fndi~s, eles perderiam o direito 

à posse da terra. 

' ·I 
1 
j 
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Acreditamos que também é interessante divulgar declara- 
~ A • • r"" " ~ #' çoes que tem sido feitas por naçoes 1nd1genas de outros pa1ses, 

para mostrar que a luta ind1gena·n;o acontece só no Brasil. Temos 

a declaração de Barbados· I ~ II (no livro de Paulo Suess) e a de- 
. - 
claração de são José, além da chamada Cànvenção 107, que foi apro- 

vada em Genebra em 1957 e que estabelece normas internacionais para 
~ ..., ~ ' ( , a proteçao das populaçoes indigenas em muitos paises. tambem se en- 

contra rio livro de Paulo Suess)Q O Brasil~ um dos pafses que assin~ 

ram ess~ importante documento e, portanto, tem a obrigação de obede- 

cera essas normas. 

Outros docu~entos de valor informativo aqui inclufdos sao: 

a lista das entidades de apoio 

de Aconteceu (notícias sobre a 

198~), do Porantim de março de 

à luta·indígena no Brasil, um exemplar 
. ~ < 

situaçao indigena durante o ano de 

1982, do volume sobre a ~reado Javari, 

do Caderno da Comissão PrÓ-Índio de ·são Paulo re]atando o Encontro 

de Líderes Indíçenas realizado em são Paulo em 1981, um mapa. locali 

zando as miss;es religiosas entre fndios no Brasil e um mapa histó 

rico do etn6grafo Curt·NimuendaJG, com registro de ocupaçio hist6ri- 
d , . de ca e areas in igenaso 

Pela defesa dos direitos indígenas 

Por uma Organização Indígena forte e representativa 

Brasília, 7 de junho de 1982 

Secretaria Executiva das 

Entidades de Apoio à 
Luta Indígena 

deel'tla,ria, txecu,ÜJ)a, aos t,i/;iJa8BS 
Je f'Jpr,io d. ./]_11,f~ Jn.8íg.ot1.a, 

e: g)i,s/al 070880 
10,000 - &rcuí.lia • Q)q:, 
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er-aa!liar 19 de Julho de-1982 
A/C Tony Crosa 
8 , . . D'-' ras l .U ... a-« r 

Pr~jeto. para e_raalizaçio da IV·Reunii~ Uacional 

das Cntiéucss ée ~µoio à Luta Indigane. 

O car~ter permanants assumido psla Secretaria Cxs - 
c~tiva das Entidades de Apoio à Luta Ind!gena • a partir de III 
Reu~lio Nacional das Entidades, realizada em seta~bro de 19~1. 
imµc~--nos -~ c:::ntinu.i.::k::j~ Co trabalhü da cuoroer.t,çeo das diverSê.S . 

entidades do rnovimanto de apoio à luta ind!gena no Brasil. 
A IV R~uniio ~5cional, que agora prc~cm~s 1 par~ o 

pRrÍod~ aa 28,Z9 e 3D de setembro de 1;02, um ano ep~s a realiza 

ção àc encontro anterior~ é parte indissociável do pepF.:1 dalegõdo 
à Secretaria Executiva. 

Cabe asaina1ar que a raalizaçio dessa Gncontro nao 
ganha sustsnta;ão apenas p~la dacis~o nassa sentido adotada na 

~~ra ao sr.contra de um raomantc histÓr!~o da 
r - - luta indigena no BrasLl, en que nov~s defin!çoE~ s~o Gxigidaa 

" .tambá~ de movimento qua 1ho e.Ó a::,oi o. 
Observam.os, ainda. que e derinição do novos r-umofi da 

.•••. •.• , , .. d ' 
etueçao nao s uma nacessútade especifica do rnc•vimento e apeio a 
luta ind!gene, rnas incorpora-se ao crccesso sarel da sociedade 

brasileira t que vive hoja e t:?:"at'ili:lformação do quad r o politicc:--.~r~ 
tituclanal do poder. O ~ov!mento de apoio~ lut~ ind!çano, ssm 

c.JÚvicle, rsf let~ as t r~r:sf orm~;:Ões gart1i~ de soe ied::?d?. b r as i Ls i x2 
.,. • r 

s neles lambe~ intorfer9, como parta din~ruico qus a dessa ~es~e 
socitJciede. 



A realização da IV Reuniã~, finalmanta, significa a 
_legitimaçio do papal efetivo de inte~edfeçio do mo~i~ento d~ a 
poio~ lute indlgena_ ~tribu!do ~Secretaria ~xecutiva, que , 
Cúmp~eta, n~sse periodo, um ano de trabalho, a partir da defini- - , . çao da seu ca:atar permanante. 

llI-JUSiit!CATIVA 
.A principal conquista da luta ind!gena no Brasil, 

no per!odg que entecada ~ IV Reuniio Nacional~,, certarnsnto, o 
~vançn :!a organi.zação de.s lideranças inó!ganas brasileiras.Esse pr_q 
cesso ~6 organizaçia pr6pr~a doa !ndics no Brasil te~ parto dE suas 

raízes na "Enccntro de Lideranças Indígenas a Entidade~ aa Ap~io", 
realizado no período de 26 a 29 de abril de 1961, em são Paulo, 
cc~ a presença de cerca de 70 (setenta) perticipahtes~· 

- Depois bisso, ferem raalizados.ancontros·reginneis, 
tanto de sntidedes de apoio cerno ds liderençe,s ind.!ganas ff ssmr e.a 
tretanto, ser possível a organizeçio de urna reunii~ a n!vsl neci~ 
nal am que fosse aprofunàeàa a discussão dos problemas que afetam 
as Índios no Brasil. 

O lg Encontro Nacional dos Povos Indígenas no Brasil, 
~ realizado de 7 a 9 de junho deste eno, em Bras!lia, com a pertic_! 

peção da 228 líderes ind{g3nas, p~opor~ionou a representatividada 
nacional necess~ria para e definiç;o dcs passos, ainda que iniciais, 

da mobilizeçãc e organizaçêc do movimento indígena no Brasil. 
As entidades ó9 apeio limitaram-se, nessa oportunidada, 

ao assessnramento, tanto na fase ae prepareçio como de execuçio> 
' , - as lideranças indigenes que o~genizaram o encontro. A axclusao da 

pertlcipeçeo di=eta das entidades de apoio, embora tsnhe um cará 
ter positivo para a evolução da ogganização própria dos !ndi~s, nso 
deixou espaço para que es entidades d9 apoio definisesm, de mEn~i 

ra mais clara. o seu posicionnmentu frente ao novo quadro dali~eo- 

do pa!o encontro dos 228 lÍderss indigcnas. 



CAMARA DOS.DEPU1AD0S 

. - # A IV ~euniao Necional sara 
aprnfu~darmos as questões z;·alacion.adoe 

! 

i 
1 
1 I' 

uma oportunidade unice para 
.•. , 

ao apoio a luta indigene no , . . 
Brasil, ja que ee~ esse encontro nacional a~ ·antid&des de apoio cor 

- - 
remo risco de se d~sgaataram·em di~cuesiiea·lscladas, a n!vel re- 

gional e local, em datrima-nto da ura p o s Lc Lcnamarrt e unificado. - 
Una µosiç~o de c~n3~nso per parte das entidadas de apoio 

, , ' "'... . - ao. e possival a parti~ da troca de experien~~as de atuaçao, levan- 
da-ss em conta a pr~pri~ diversidade exi~tente:na abordagem da qu~s - ... . , 
tao indi.gona • 

. A Sacrataria Executiva, podemos adiantar, te~á uma con 
tribuiçio en=iquacedora ·a.apresentar na IV íleun1io, na medida am 

que ~articipou ativamsn_t9 do trabalho da assessoramento à n r ç en í.z a •. 
ç'ão do l 'J Encontro tJZ:.:::ion::.11 do e Po•,r::s I ndi ganas no Brasil e 'teve 2 
p~rtunida~e de obso=var ~ car&ncia de definiç;es políticas sobra ae 

fo.mas de epoio demandedas peles próprios Índios no Brasil. 
. _Ao mes~o tempo , não podemos deixar de l·$!llbrer que perme.-· 

nec~m sa~ scluçio s~ti,fst6ri~ cs·probl~rnae, por diversas v~~es de 

nunciados pelo· racvi~anto ae a~cio· ~ luta indígena, decorrantes da 
orientação aut~=itÚria e discriminatória da política indigeniat~ o~ 
fecial •. 

Os critérios de indianidade, em que pese o seu caráter 
violentador da integridade das nações indígenas no Brasil, conti~ 

( nuam válidos no pa!s: a demarcaçeo das terras indígenas pouco ava_n 
çou n~ssa pariodo a os iniciativas governamentais nessa campo re 
vestem-se da um caráter dÚbio e Q•.!et;tionával, como no caso do· Par •• 
que dcs Yancrnami , aã.nde. hoje submetido a ur.1e proposta da á·res des 
cont!nuas a interceptadas pel~ sociedade snvolventer e, mais do 
qus isso, a nova retórica de que lençe mão e íUNAI pode ser defini 
da come um discurso i~prsgnado de intençÕas daraagÓgices e escamo - 
t5accras éa realidaé~ indigena no 8~esil. 

Csse quadro que esboçamos vem reforçar a necessidade premen 
te ca realização da IV Reuni;o Nocional das Entidaà9s da AJoio à Lu- 

r ~ . ~ 
ta Indigana , jc previsto, ant~riormento, por força de decisao da 
III Reunião Na~ional, em eatamb~o do l9nl~ 
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C Ã MA R A D OS D E f' U T A D·O S 

IV-OBJETIVOS 

. Relacionamos, assim •. o a segui.r1tes pontos, sem ordem de 
pi!oridadet a-serem abordados pelas entidadas de apoio-na IV R~u-· 

i I nião Nacional: 
- Promover um b~lanço das est-ividades desenvolvidas pelas entidadas 
da apoio no decorrer do pe-r!odo da um ano ·(setembro 81/setembro 82); 

- - , --analisar o processo ~a organizaçao das comunidades·indigenaa no 
Brasil, bsm como a atuação de suas lideranças; 

-aprofundar a discussio política sobre oa rumos do movimento de a- 
e:::asi.l: 

-relatar e discutir os projetos desenvolvidos pala Secretaria Exscú . - 
tiva das Entidades de Apoio à Luta Ind!gena s 

-analisar a atuaçio do movimento indígena dentro da perspectiva· da 
mudança no quadro pol!tico-lnstitucional, a partir das eleições 
gerais de novembro deste anoJ 

l __ : -discutir a orientaçio ·e exacuçio da pol!tica indigenista oficial 
no Brasil a 

-Fornecer elementos para uma avaliação mais precisa da capacidada 
atual de articulação das diversas entidades de apoio. 

""· 

4o 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

TOTAL GERAL . ••••••••••••••••.•••••• - ••••• ~rs1.oea.·1oe,oo 

VIII- cmJCUJSAO 

As entidades.da·apoio cumpriram, dasda a III Reu~iio Nacional, 
uma-intensa programaçi~·de encohtroa·e atividades ligadas l-ques 

-tão ind!gena. Os recursos disponíveis por assas entidades encón - 
tram~ee, c~mo temos conhscimento, restrit~s aos projetos ~sp~b!ri- · 
cos de cade grupo •. 

Aasim. é de fundamental e decisiva importância que possamos con- 
tar com o apoio financeiro .dessa instituição. Além disEo, noa permi-_ 
timos lembrar a urgSncia.da ll~era~:o dos recurses solicitados ten 

do em vista a escassez da tempo de que dispomos par3 a preparação 
e re~lização da IV Rauni5o Nacional, em grànde parte devidÓ aos tr..! 
balhos enteriorBS real.i, z.:1rle1~ p~l~e entid~~~~'!. · . ,,.~.~ .-,,::..~, -~ -~W__;~ 

Esparamos,·mais uma vez, recaber por perte da OXFAM a atenç;o 
que julga~os cab!vel às nossas reivindicações. 

Cordialmenta, 

\ __ 1/n:._/:;1 J . - 'Bath Ce€aldo 

p/ Secretaris E~ecutiva das 
tntidadss tls Apoio à Luta 

Ind!gsne 
~ ,., ' . . 
OI 'f-tp3-fo o j_., !.i .;.:,,.;is,cn~ 

{;,:. ~DH!.::í (l;~'-1.(i' 

" ,O.(:iií) - tf.~as:h~ • ·:.c:>1,. 

GER :x>.01.005,C.~ 
~·, ,!:.... -..•·,':::!:·""'....,, 1 •• ,_ y ':.., 



Entidades de Apoio· à Luta Indígena 
SECRETARIA EXECUTIVA 

Brasília - DF 

C E O l· -._';. P. 1. e. 
OATA .... M .... __ /~_ ... ~§- ... co . . . . - . · .o._.:.......::__ ·. _ _ 1 

\ ,, 
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Prezados companheiros, 

dando prosseguimento às nossas ativida 

des, estamos lhes enviando a documentação produzida durante a IV Re~ 
nião Nacional das Entidades de Apoio à Luta Indigena. Chamamos aten 

ção para o Relatório Final elaborado posteriormente ao encontro e ba 
seado nas anotações da mesa coordenadora quando do andamento dos tra 

balhoso 

Nos desculpamos quanto ao atraso da reme~ 

sa do material e esclarecemos mais uma vez de que estávamos impossibi 

litados de viabilizar tal atividade; a se considerar a debilidade de 
infra~estrutuna de que dispunhamos nas duas Últimas semanas anterio - 

res ~s eleiç~es (xerox, correio, etc)º 
Aproveitamos para observar que no momen - 

to nos restringimos a enviar o material que especificamos; posterior 
mente pretendemos elaborar uma avaliaç~o da Reuni~o. Solicitamos ~s ' 

entidades que se fizeram representar n~ IV ReuniaÕ que produzam um do 
, 

cumento analago para que o façamos circular; acreditamos que esse pr~ 

cedimento seria uma contribuição significativa para esse tipo de ati 

vidade que desenvolvemos anualmente. 

Sem mais no momento e aguardando notícias, 
nos despedimos 

Cordialmente 

Concita/Maia - Coordenadora 

~~ •. , •• ,,ftrrin. ixrwfioa, Jas tafiJa8nc 
ah (Jpe,ic, à .12.ufo, .JJ,iJÍIJ-ena, 

Úx. · ÇJ)oslal 070880 
r0,000 ·_ dsrasília - Q>q. 

BSB, 26/11/82 
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RELATÕRIO FINAL DA IV REUNIÃO NACIONAL· DAS· ENTIDADES· 'DE APOIO Ã - 
LUTA INDÍGENA •. 

LOCAL DE REALIZAÇ.ÃO: Sede da CONTAG - Brasília 

PERÍODO: 28 a 30 de outubro de 1982 

ENTIDADES PRESENTES: 

-CPI/ALAGOAS 

Clóvis Antunes 

-CPI/SERGIPE 

Francisco Alves 

-GAI/BELÉM 

Wilson da Costa 

-GAI/SANTARÉM 

Everaldo Machado 

-CTI 

Marco Antônio 

Sônia Lorenz 

Silvia Caiubi 

-ANAI/CURITIBA 

Darli Machado 

-ANAI/PORTO ALEGRE 

Júlio Gaiger 

-ANAI/RIO DE JANEIRO 

Thais de Azambuja 

-CESE 

Edson 

-CDA/SANTOS 

Caetano Mun,hoz 

-GRUPO DE ESTUDOS KURUMIM/ARARAQUARA 

Sílvia Carvalho 

-OXFAM 

Celina 

-KUKURO 

Ricardo Parente 



i 
02 

-CPI/ACRE 

José Carlos Meirelles 

-SOCIEDADE BRASILEIRA DE INDIGENISTAS 

José Porfírio de Carvalho 
Ezequias Heringer Filho 
~aL~g 

-CPI/SÃO PAULO. 

Rosa Maria Costa 

-GREQUI/BELO HORIZONTE 

Giovani Salomão 

-CIMI 

Dirceu 

-ANAI BAHIA 

Maria Rosário Gomes 

-MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO 

Júlio 

-ABA/DF 

Rafael Bastos 
Priscila Barbosa 

-ABA/NACIONAL 

Olimpio Serra 

-SECRETARIA EXECUTIV~ 
Concita Maia 
Elisabeth Cataldo 
Vera Sá 

-UNI 

Lino Pereira Cordeiro (Miranha} 
Álvaro Sampaio (Tukano) 
José1MTiranda (Apurina) 
Manoel Apurina 
Raimundo Oliveira da Silva (Sateré) 
Donato Lopes da Paz (Sateré} 

! Número de pessoas presentes: 36 participantes. 

DIA 28/10/82 - 19 Dia 

I- Composição da Mesa Coprdenadora:. 
Silvia Caiubi 
Ricardo Parente 
Concita Maia 
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2- Desenvolvimento dos Trabalhos 

2 .1 - Antes de qualquer discuss_ão, os representantes indígenas 

presente-s retiraram-se do plenário sob a liderança de Ál 
varo Sampaio, e decidiram realizar reunião a parte para 

tratar de assuntos específicos da UNI. 

2.2 - Discussão do Tema: Avaliação crítica da Secretaria Execu 

tiva. 

2.2.1 - Leitura do documento elaborado pela Secretaria Executi 

va (em anexo ao relatório} 

2.2.2 - Discussão abordando os seguintes aspectos quanto ao ca 

ráter de funcionamento da Secretaria Executiva: 

a- Representação das entidades. 

b- Articulação das entidades. 

e- Quanto ao caráter deliberativo da Secretaria Executi- 

va , 
d- Criação de uma casa do índio alternativa em Brasília, 

para alojamento de lideranças indígenas em trânsito ' 

na capital. 

No andamento das discussões, a CPI/SP através de sua re 

presentante (Rosa Maria), comunicou à mesa e ao plenário, a ante 

rior realização de uma reunião em são Paulo de avaliação da Secre 

taria Executiva. Na oportunidade, solicitou que fosse suspensa a 

discussão de pauta, até à chegada de representantes da ABA que 

trariam propostas de trabalho a serem apresentadas no. encontro. 

Dado ao fato de o representante da CPI/SP não apresentar os obj~ 

tivos concretos da proposta, o plenário após votação decidiu pelo 

prosseguimento do trabalho. Observou-se, outrossim, que mesmo com 

o prosseguimento dos trabalhos, a discussão seria retomada - a 
partir das conclusões a que se teria chegado em plenário - com os 

representantes da ABA. 

Prosseguidas as discussões da qual participaram todas as 

entidades presentes, foi aprovado, por votação que a Secretaria 

Executiva teria como finalidade: 

a- Articular as entidades de apoio ã luta Indígena 
b- Prestar assessoria ãs populações indígenas 
e- Representar as entidades·cte apoio à luta indígena me 

diante solicitaçâo 

45 
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d- Deliberar a respeito de iniciativa junto à questão in 
dÍgcna em casos específicos, mediante autorização ou 

por solicitação das comunidades indígenas. 

e- Prestar assessoria junto ao Congresso Nacional e ou 
tros orgãos ou entidades ligadas à Questão Indígena. 

Ficou aprovado também que a Secretaria Executiva deveria 

obter condições de personalidade jurídica, na medida em que isso 

significa obtenção de instrumental para um papel mais participat! 

vo desse órgão dentro da luta indígena. Essa instrumentalização 1 

não desvirtuaria o seu papel de secretaria das entidades, e sobr~ 

maneira, asseguraria para a Secretaria Executiva um campo de ação 

de caráter político. Foi criada na ocasião para tanto, uma corais- 

sao encarregada de elaborar uma proposta de estatuto da Secreta 

ria - proposta esta a ser discutida no último dia de reunião. 

Quanto ã criação de uma casa do índio alternativa, ques 

tionou-se que a mesma contribuiria tanto para uma melhor mobilid~ 

de das lideranças indígenas quando da vinda para Brasília, quanto 

para uma maior autonomia dos indios,·em relação à FUNAI. A Casa 

do índio funcionaria em carãter permanente e associada ã sede da 

UNI em Brasília. O plenário por decisão da maioria apoiou a idéia 

ressalvando-se as dificuldades de ordem financeira para realiza 

ção da proposta; ficando a cargo da Secretaria Executiva junto à 
UNI, a elaboração de um estudo e projeto que viabilizasse a casa 

do índio. 

2. 3 - Discussão do 'í'ema e Avaliação critica do Trabalho 

das Entidades junto ãs Comunidades Indígenas. 

Observou-se a partir dos depoimentos e trocas de inform~ 
ções entre as entidades, d í.f er-enc í.açâo do trabalho de cada entid~ 

de, tanto quanto formas distintas de atuação. A partir das especi 

ficidade das ãreas as quais se dedicam e da localização física e 
"politica" da entidade, obteve-se um quadro geral no qual salien 

ta-se: 

a- Trabalho de denúncia: onde a atuação volta-se para a 

formação da opinião pública, conscientização da problemática indf 

gena. 

b- Trabalho político de pressão junto a órgãos oficiais 

(Ex. Caso Pataxó). 

e- Trabalho direto com comunidades indígenas: orientação 
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e ajuda na elaboração de proje~os de produção e comercializ~ção. A 
se considerar ainda atividades de conscientização e assessoramento 

a lideranças. 

d- Promoção de Curso de Indigenismo e produção de 

rial específico ligado à questão indígena. 

e- Trabalho em escolas de 19 e 29 graus: elaboração de 

mate- 

audio-visual, palestras, etc. 

Mediante esse quadro, salientou-se ainda a necessidade de 

um maior intercâmbio entre as entidades, no sentido de reforçar a 

atuação das mesmas. 

2.4 - Discussão do Terna: Avaliação crítica das Atividades 

de Mobilização e Denúncia junto à Sociedade Nacional. 
Tendo em vista a conjuntura política nacional onde toda a 

sociedade está se expressando, considerou-se que a denúncia (como 

instrumento eficaz de mobilização) em parte perdeu o seu poder de 
sensibilização; como forma de torná-la mais eficaz, partiu-se do 

princípio de que seria necessário: 

a- Fazer com que a denúncia seja precedida, de um planeja 

mento, ou seja, trabalhar para um maior tempo de sua 

permanência na imprensa. 

b- Fundamentar a denúncia em análises. 

e- Internacionalizar a denúncia através de jornais, 
~ 

ra- 

dio, Comissão de Direitos Humanos da OEA, Movimentos 1 

Indígenas no exterior, etc. 
d- Que as denúncias sejam individuais, de cada entidade. 

Discutiu-se ainda a possibilidade de um órgão alternativo 

de divulgação das entidades, ligado à Secretaria Executiva. Por o~ 
tro lado, no que diz respeito às atividades de mobilização, foram 

tiradas as seguintes propostas: 

a- Realização de Seminários sobre a Questão Indígena. 

b- Articulação com outros movimentos alternativos - conse 

cução e distribuição de textos. 

e- Realização de Seminário sobre Educação Indígena. 

2.5 - Exposição de Lideranças.Indígenas presentes ao En 

contro 

Esgotados os pontos de pauta previstos para o dia 28/10/82 

"· 
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e considerando-se a presença de lideranças indígenas com problemas 

sirios em área, procedeu-se a urna explanaç;o e discuisão em torno 

da questão Sateré~Mawé, Munduruku e Apurinã - em anexo ao relató 

rio a documentação elaborada durante a IV Reunião para os casos es 

pecíficos. 

Dia 29/10/82 - 29 Dia 

1- Composição da Mesa Coordenadora 

Silvia Caiubi 
Darli Machado 
Ricardo Parente 

2- Desenvolvimento dos Trabalhos 

2.1 - Discussão do Terna: o caráter amplo do Movimento de 

Apoio à Luta Indígena 

- o papel das Entidades de Apoio - Princípios básicos do Indigenis 

mo Alternativo. 

- As Entidades de Apoio frente a Organização das Lideranças Indíge 

nas 

- Proposta comum de ação - 110 que é o apoio à Luta Indígena hoje'1 

Observando-se a estreita ligação entre os três itens abor 

dados no tema, partiu-se do princ1pio de que o indigenismo é uma 

filosofia que tem como principais objetivos o bem estar do índio; 

para tanto baseado no respeito (o que não significa uma atitude 

passiva por parte das entidades) perante a todas as manifestações, 

étnicas e culturais das nações indígenas - "Indigenismo é um esta 

do de espírito". A partir desse princ!pio básico e mediante o avan 

ço do processo de organização própria dos Índios, representado p~ 

lo 19 Encontro Nacional dos Povos Indígenas (Brasília - junho), a 

atuação das entidades seria permeada.pelos seguintes aspectos: 

a- Reconhecimento e apoio à Organização própria dos .•. in- 
dios - caracterizá-los dentro desse contexto como Nação, significa 

se reconhecer sua autonomia (a observar-se o conteúdo político do 

termo nação). 
b- Garantia de Terra para as nações indígenas - meio pelo 

qual se garante a produção e reprodução (material e espiritual). 

e- Apoio e reforço às lideranças Indígenas, onde se prio 

rizaria um trabalho de instrumentalização do índio voltado para a 

auto-determinação das lideranças. 
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d· Trabalhar em função de que o registro em cartório das 
crianças indígenas se faça com os nomes indígenas. 

2.2 - Formação dos Grupos de Trabalho para a 

dos seguintes Ternas: 

OBS: Ternas discutidos posteriormente em Plenário 

avaliação 

2.2.1 - As comunidades indlgenas e a política 

do· <Governo. 

fundiária 

- Análise conjuntural dos anos 70: Política de "abertura11, expa~ 

são da fronteira agrícola (capitalismo no campo), criação do Mi 

'nistério Extraordinário (para assuntos da terra). o sistema para 
manter-se instrumentalizou a nível estrutural para fazer frente 

ao espaço aberto para participação política, representado pela a 

bertura. 

A partir desse quadro e para fazer frente à articulação ' 

do poder, torna-se imprescindível se conhecer as estratégicas do 

governo e fazer frente a elas, articulando a luta Indígena com ou 

tros movimentos populares, tanto quanto ocupar espaço para a causa 
no Congresso Nacional - Contatos com Parlamentares. 

2.2~2 - A Funai enquanto instrumento Oficial de açio dire 

ta sobre as Comunidades Indígenas 

Admitindo-se que o Estado brasileiro tem o dever de prot~ 

ger os interesses das Nações Indígenas, caberia às entidades: 

a- Exigir que todos os funcionários da Funai sejam indig~ 

nistas. 

b- Pressionar judicialmente a Funai no sentido de cobrar 

que ela exerça sua função como tutora, aplicando e respeitante a 

Lei 6.001. 

c- Criar, a nível nacional, condições iniciais para que 

os índios se conscientizem e se organizem no sentido de fazerem va 

ler a sua vontade com relação ao trabalho da Funai: 

- Opinar na escolha de funcionários da Funai; 

- Decidir os projetos econômicos da Punais para as cornuni 

dades; 

- Opinar na demarcação de seu território. 

2.2.3 - Abordado no item 2.4 - dia 28/10/82 
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2.3 - Mesa Redonda com advogados sobre os Mecanismos Jurí 
d í.cos=Leqa.í.s para a Defesa das· Comunidades Indígenas 

Composição da Mesa: 

- José Geraldo de Souza - Advogado da OAB 

- Marcos Antonio Barbosa - Advogado do CTI 

- Júlio M. G. Gaiger - Advogado/Presidente ANAI 

Considerando-se, a partir do debate, que os instrumentos' 

jurídicos são pouco ~ficazes na medida em que servem para garantir 

o status quo, admitiu-se existir ainda assim, espaço para -se apr~ 

veitar das contradições do aparato legal. Na medida em que o índio 

é considerado patrimônio cultural da Funai, é preciso fazer valer 

os mecanismos jurídicos de proteção ao índio na esteira da pressão 

política, através de por exemplo: ação popular, pressionando e exi 

gindo atuação do Ministério Público (à maneira do Caso Pataxó). 

Dentro dessa perspectiva se atentou que a lei é muitas ve 
zes um obstáculo. O Índio é considerado na sociedade civil brasi 

leira um "Caso Especial", tipificado como incapaz pelo código c_:!;, 

vil vigente, o que é facilmente constatavel na maioria das aprecia 
. - 

ções desfavorável e que é submetido. Subtende-se a partir desse fa 

to, de que é necessário por via da própria lei (utilizando-se de 

suas contradições) -burlar o controle da FUNAI e do estado. 

Em função de um melhor desempénho das entidades a partir 

do discutido em questão, avaliou-se que seria produtivo para os 

mesmos se valer de uma assessoria jurídica. 

2.4 - Discussão com representantes da UNI 

2.4.1 - Através de seus representantes a UNI colocou sua 

s~tuação atual de organização (onde prioriza as bases) e manife~ 

tou o desejo de contar com o apoio integral das entidades.Quanto à 

organização própria dos índios .xoi discutida-~ importância da UNI, 
1 

que embora sem condições ·ae resolver muitos dos problemas das com~ 

nidades indígenas, representa um avanço no processo de mobilização 

das nações indígenas no Brasil. Abordou-se ainda e dentro da pers 

pectiva de organicidade das nações, e questão do 11registro" da UNI 

- projeto este a ser amadureci~o posteriormente. 

2.4.2 - Discutiµ-se o aspecto da bi-culturalidade do i~ 
dio - onde se atentou p~ra_impossibilidade de se abstrair do cont~ 

to interétrico - e as perspectivas que advém dessa condição; ou 

s~ja, a possibilidade de se pleitear uma cidadania brasileira sem 
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que o índio perca sua . .c,i,dadania indi.gena .• 

Terminadas as discussões, foi apresentado na reunião um 

audio-visual elaborado pelo grupo Kurumim. 

30/10/82 - 39 Dia 

1- Composição da Mesa Coordenadora 

Silvia Caiubi 

Concita Maia 

Ricardo Parente 

2- Desenvolvimento dos Trabalhos 

2.2- A Questão da_UNI 

Discutiu-se a viabilidade de consecução de um projeto, 

para funcionamento permanente de uma sede da UNI em Brasília onde: 

a- Os representantes da UNI elaborariam o projeto com 

a ajuda da Secretaria Executiva; 

b- as entidades dariam um parecer favorável para faci 

litar a aprovação do projeto por parte das agências financiadoras. 

2.3- Foram apresentados os documentos elaborados durante, 

a IV Reunião, inclusive os que deveriam ser encaminhado a imprensa 

e a Embaixada da França (Satese) submetidos a aprovação e assinatu 

ra de representantes das entidades presentes; 

2.4-,~Ap~esentação da Proposta de Estatuto para a Secreta 

ria Executiva: 

A questão relativa ao funcionamento da Secretaria e sua 

oficialização foi retomada, onde após tumultuado debate a proposta 

de estatuto foi submetida a pequenas modificações e aprovado por 

d~cisão da maioria no plenário. 'Nta ocasião, retiraram-se da IV Re~ 

nião, por não concordarem com o cará~er de personalidade jurídica 

da Secretaria, colocado em votação pela 2a. vez e aprovado pela 

maioria, representantes das seguintes entidades: ABA (nacional e 

regional, CPI/SP e ANAI/BA. Houve por parte das demias entidades ' 

um repúdio à atitude desses representantes que se retiraram 

perderem a votação. 

No processo de andamento dos trabalhos da IV Reunião fo 

apos 

ram ainda mantidos contatos com representantes da CONTAG para dis 

cussão de casos específi~os como o dos Apurinã, o que reverteu num 

saldo positivo para a Luta Indígena, no que diz respeito à aproxi 

maçao com a luta e movimento de organizaçã? dos trabalhaqp[~~ ru 
~· ~--..,fedi# &utdú,a, Jl.s ~a., 

rais no Brasil. h (.Jpll# .l .ll.J:a JJ;,~ 
IJ11. 5).,s,a,l 010880 

~0.000 - tSt11nlliA - Q)q:, 
6/ 



.reixto E:._labo,rado e apresentado _pela Secretaria Executiva durante 

a IV Reuni~o Nacional d~s Entidades de -Apoio~ Luta Indígena 

Achamos que o mais importante a assinalar 

é o fato de que a Secretaria Ex~cutiva das Entidades de Apoio à Lu 

ta Indigena enfrentou, nesse ano, o surgimento de novas situações ' 

de trabalho, que nos obrigou ao exercício de papéis mais diversifi- 

cados e amplas. 

vários fatores contribuiram para essa mul 

tiplicaçãa de tarefas, em nossa opiniãoº Em primeiro lugar, a desar 

t~c~lação de várias entidades de apoio no pais, prejudicando, no 
seu ponto de partida, o encaminhamento das reivindicações das comu 

nidades ind!genas, cujas lideranças convergem para Brasília em bus 

ca qe soluções junto aos Órgãos oficiais sem uma estrutura de apoio 

previamente definidaº 

ais 

O resultado disso s áo si tuaçÕes ame r qe nc í. 

e improvisadas, em que temos que agir, também, em caráter de ur 
#t •• • •• gencia e improviso. 

É importante lembrar, também, que a partir 

do I Encontro Nacional dos Povoa IndÍgenas no B~asil, a movimentação 

de lideranças ind{genas em Br~sÍlia acentuou-se consideravelmente, 

talvez porque essas lideranças _tenham mais clara, agora, a disposi 

ç~o em tomar frente de sues reivindicaç~eso E ainda porque, na práti 

ca, os problemas que afligem as comunidades indígenas no Brasil mos 

tram-se, a cada dia, sem solução nQ ãmbito oficial. 

Coerente com esse quadro é que queremos pr~ 

por 1. discus~ão nessa IV Reunião a criação de uma Casa do fndio Alter 

nativa em BrasÍlia, ou qualquer nome que se venha a dar. Não podemos 

continuar a submeter as lideranças ind{genas que aqu{ chegam às con 

diç~es prec~rias de alojamento e alimentaçio que encontram em Brasí 

lia, seja recorrendo à instituição oficial, corno a Casa do Ceará, s~ 

ja recorrendo à boa vontade pessoal de elementos ligados à luta indÍ 

gena que colocam suas casas em Bras{lia à disposição dessas lideran- 

- .ças º 
Na prática, o que está acontecendo é odes 

conforto e a indÍsposição em permanecer por mais tempo em Brasília~ 

por. parte d as .lideranças indígenas, já qua perturbadas por essas CD..!) - , ,..., . 
diçoes precarias de estrutura:; nao encontram forças para acompanhar 

o lento e desgastante processo de exame de suas reivindicações por ' 

parte dos Órgãos oficiais. 

são problemas que int~rferem no nosso tra- 

balho e que, sem d~vida, o transtornam e prejudicam. Al~m, ~ claro r 



do prejuízo evidente ~o encaminhamento das reivindicações tndÍgenasº _ 

Como consequência, temos nos ressentido de~ 

ma disponibilidade maior para a reflex~o sobre as tarefas nas quais. 

nos lançamos. Não a reflexão estéril, que se feche em si. mesma e at.e.12 

da apenas· a motivaçê:.es pessoais. Mas sim a r e f lexão que filtre. de me 

neira mais adequada as informações de que dispomos na prática do mo 

vimento de apoio _à luta ind{gen·a e que devolva c onr mais clareza ·e lu 

cidez às próprias entidades e lideranças ind{genas os fatos que con 

duzem a nossa estratégia_pol{tica. 

E~ tamb~m em favor de contornos mais nítidos - ~, na discussao que começamos agora que gostariamos de tornar claro qu~ 

a nossa disposição em realizar a I~ Reunião Nacional das-Entidades d& 

Apoio à Luta Indígena obedece, unicamen~e, à manifestação nesse senti 

do da maioria das entidades. 

O esforço para a concretização desse encontro 

que nos obrigou a um desdobramento em busca de fontes de fina~ciamen 

to, não teria sentido se não estivesse atrelado à vontade polÍtic-a de 

monstrada pelos· documentos de que dispomos de diversas entidades, de 

fendendo a realização do encontro antes das eleições de 15 de novem ~ 

bro, não só pela importância do momento político que vivemos a nível 

nacional, como também pela car~ncia específica do movimento de apoio 

ã luta indigena, desse contato direto e aberto dos que a ela se dedi- 

cam. 

Naturalmente que o encontro nao se realiza em 

condições ideais, mas o que nos motivou a viabiliz~-la foi, justamen 

te, a valorização dessa disposição pol{tica para o debate, que, acha- 
, 

mos, e o fator mais importante a considerar. 

Nesse rápido panorama de nossa est~utura de 

funcionamento, nao poderíamos deixar de colocar propostas que minimi 

zem os problemas que nos afetam, e, por consequência, podem comprome 

ter o nosso papel estratégico de organismo situado no centro de deci 

sões políticas e econômicas do pa{s. 

A ausancia de um estatuto, de um rigistro le 

gal para a Secretaria Executiva nos confinim a um papel d~bio e vune 

__ _rável. Imp_edem, tarnl:lé:'.1.L que dotemos a nossa e s t.r u t.u r a __ ~C?s. meios e e Le 

mentas necessários para fazer frente-ao volume de trabalho que chega 
, # r -' IV 

ate nos. Dai a razao da proposta de normalizaçao de nossa estrutura-' 

legal e jurídica, que nos concederia, inclusive, o amparo ad~quado ao 

car~ter deliberativo que, na prática, j~ assumimos, por força mesmo • 

das solicitações de entidades e lideranças indígenas que a nós recor- 

remo 
.,., fuma quest~o que remetemos~ Reuni;o das En- 

tidades, responsáveis, em todas as instâncias pela existência dessa 1 

Secretaria. O papel aglutinador que, acreditamos, j~ ~esempenhamos e, 

~ 



• •'._ ":, • 1 ,V ' 
temos certeza~ podemos aprimorar~ e uma resposta nao apenas as neces-· 
sidades t_écnicas de organização e estrutura, mas,. antes de mais nada, 
a resposta politica aos desafios politicos que o movimento de apoio à 
luta ind!gena enfrenta. 

Enfim, . é a proposta de- uma e s t r u t ur-a flexfvel .e 
acess!vel às entidades e lideranças que acreditam na luta ind{gena.-· 

Brasília, 28/10/82 

Óae,efo,pin, l,,cacuf.ltJa, Jas lr.b:ball~ 
le .,4 polo ti. J!u!"' J,ibí.peno 

~- q)dsk-l 010880 
iQ.000 - ~r'1-stlla. • Q)Cf. 

' __ J 
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e Ã. M A ·R A D o s D E r u T A D o s 

, 
Aooio ao.cacique Marto Juruna. 

, , - - .• , 
Nos, os indios da Regiao Norte da Uniao das Naçoes Indi- 

, 
genas - UNI - vimos manifestar o nosso total apoio ao cacique 
Mário Jll!'llna na candidatura a Deputado Federal do Rio de Janei- 

ro. 
A luta dos Índios é_ hoje um falto extremamente importan 

te para .todas socie:dade~ indigenas que têID: as suas terras confi.§. 
cadas e seus direitos d~srespeita~os. , , 

Entendemos que Mario Juruna e uma das pessoas que atua 
por esta luta indigenao Agora que as nações L~digenas começam a 
organizar buscando sua autonomia politica, administrativa e cu]. 

, A 

tural, consideramos que a presença de Mario Juruna na Camara F~ 
deral será de grande interesse para as Nações Indigenas que há 
séculos vem sendo explorados e dominados. 

. , 
Entendemos que a luta que Mario Jurona pretende levar cQ 

, , - mo Deputado Federal sera tambem de interesse aos brasileiros nao 
Índios, os pobres, qu~ as s ãm como 'e s t.e s , pouca ou nenhuma voz .•. , 
tem neste pais. 

Os Índios da Região Norte ligados a UNI buscam igualdade 
nos direitos e na justiça e esperamos que o povo do Rio de Janej 
ro compreenda esta nossa situação de explorados - Apesar de ser 
mos os verdadeiros donos da terra não podemos decidir ou mandar 
em nossos territ~rios, pois a{ quem manda são os coronéis da FU- 
_NAI, e no fundo os fazendeiros e as mt1.l tinacion·a1s •. , 

Enviamos, atraves do cacique Nario Jur!.ll1.a, o nosso abraço 
a todos os brancos que se solidarizam com nossa luta luta. 

José Meireles - Apaurinã - Am; Raãmundo F da Silva - Sater~-M-Am 

!l.:a..11oel Oliveira - Apu.rinã - .Am; Donato Lopes da Silva - 11 

Lino Pereira Cordeiro - l•!iranha - Arn e Álvaro Fernandes Sampaio 

/ ;J / Tukano - A~. 
I / Y.4> 11v-;, r,a.-z o- 
- -~ - .• ---~ __.,/ .. ---- ~ 

Lino Pereira Cordeiro p/Co!!lissão 
B~asilia, dia 30 de oatubro de 1982. 
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(DOCUM1iNTO ANEXO NC 02 ) 1 
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. J. 

, 
(,· · · No í'.:tr.:al da decada de 50~ foj. aberta a BR-317, cujo se~mento 

·· fi"tt,ú .• ~-Y·<:·e,10 'Ri:o Branco-Boca do 1-'ic.r~, cortou o te.rritorio Apg.rina, fa 
zr:rnõ.t.•\;~,:."' ·~.i,.U.B ei.::-:,s se ..... conc ent.r aas em a marg~m da mesma. Nesta epoca nao 
ei:±·st:t·;:, ·:.~. p.;~}'lP. ~:r?teçao ROS ind~:0s da regiao por parte de organismos es- 
tatais ou nao , ;'·. , 

Pe queno s empr eendãmen tos se estabeleceram a margem da BR-317, 
em s í tuaç oo de convivio pacifico com os Apurinã. Esta situação tomoll no- 
va í'orma é'!J::·::t~.r dos anos 70~ quando o Sr. João Sorbile adquiriu o ser í.ngaf 
Aripuan,~, cOíA, cerca d o 8.000 ha , n9 municipio de Boca do Acre, Amazonas, 
t r ans rormsndo-o na fazenda São Jose do A.ripuanã. Por um ,Processo de gri 
lagem o mesmo fazendeiro, ma.is conhecido pelo nome de Joao Cabeça Br ano a, 
apossou-se àe 37~_...,000 ha, loteando-os e iniciando sua venda a f'az ende í.r-os 
e colonos parnnaenses. . , 

· Com o estabelecimento da FUNA I' no Acre, em 1975, a are a Q a f a- 
z end a do Sre João Sorbile foi retomada e demar-cpd s em regime de ur gencã a, 
v í.s ando assegurar; inicialmente o local de r esãdene í.a-dos indios, S~llS ro 
ç adçs e pequena are a de caça, consti tui-ndo-s e atualmente na urrí.e a are a 
indigena demarcada em todo os,-;ijstados do .Amazonas e Acre. No entanto con 
ting.ara de posse dos colQnos os:lotes vendidos pelo Sr. João Sorbile •. Des 
ta epoca·para os 4Ptl!'inã vem ma..~tendo uma luta no sentido de retomarem as 
terrns de sua legitima propriedade, incluindo os lotes ora ocupados pelos 
colonos que f9ram lgdibriados pelo Sr. João Sorbile. 

Varios or.gãos, tais como, Conselho de Segl.lI'ança Nacio~al, INCRA, 
FUNlI EXÉRCIT01 POLICIA MILITAR, POLfC~A FEDERAL e DSI do Ministerio do 
Interior, interviram na região2n!!esa:ttândo na anulação definitiva dos documentos 
emj_t:idos referentes aos lotes 9':P,-S col9nos, chegando a ser decretada a pri- 
são do S1" •. J'oão ~orbile por co~prm.raça.o de gr-LLagem, encontrando-se o rnes- 
mo em-liberdade até hojaq J.i1 H N 

. Depois de varias te~,tativas de soLuçáo , os ~purina e os colonos 
chegaram a um acordo •. Os colonos- saem do territ~_rio- indigena desde que os 

· grganismos competentes lhes ofereçam condições~~ se implantarem em outra 
are a. 

1 Para tanto· iudio~ e colonos num trabalho conjunto tem procu 
rado sensibilizar a opiniao publica e o Governo Federal no sentido deve- 
rem atendigas suas reivindiçações. Em contra-partida as respostas qíle re~ 
ceberam ata agora foram de ameaças como aconteceu por parte do Gel. Paulo 
Moreira Laal., presidente da FUijAI ao afirm~r que mandaria a Policia Federal 
prendê-los, porque u lugar de J~ndio bravo e na cadeda ," 

• , 1 
-~,,,,__~-~ 

.::1.,.. . 
_ .• •!' • 
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- ·Comissão Pro-I ndio/ Acre 
Comissão Pro-Indio/~lagoas 

· Comissão Pro-Indio/Sergipe 

Comissão Pro-Indio/São Paulo 
Associação Nacional de Apoio ao Indio/Bahia 
Associação Nacional de A~oio ao Indio/Porbo Alegre. 
Assqciação Nacional de Apoio -ao .Indío/Rio de J~neiro 
Associaçãd Nacional de Apoio ao Indio/Paraná 
Grupo de _Apoio ao Indio/Belem 
Grupo de Apoio ao Indio/Santarém 
Centro de Trabalho Iridigenista 
Grupo de Estudos IndÍgenas/Araraquara 

) . 

Sociedade Brasili!ira de Indig.enistas 
- , I Grupo de Estudos das Questoes Indigenas Belo Horizonte 

União das Naç~es Indígenas 
Conselho Indigenista Missionaria , . 
Grupo ~akuro de Apoio a Ca:usa I1111d1g:ena/Manaus 

Comissão de Defesa da Amaz,Ô:ni:a/Sant.os r~ 

Centro Afro-Brasileiro 
Movimento Negro Unificado 
Memorial Zumbi 
Associação Brasileira de 'Ant:r,GJpDlogi~/Distrito F'e der a L 

{~-- 

5+ ' 

L _. • 
1 



_.J;?.-RR!JNI1iü líAC!{ÜiAL DAS' ENTIDADES DE APOIO À LUTA INDfGENA 

nI,rasi~ia, 30 de outubro de 1982. 

A Companhia estatal francesa para prospecção petrol.,~era Elf-Aquitafne 
firmou um contrato de r&sco com a PETROBRAS, que ràigularisa seu traba 
lho no Estado do AmazonasJ·, 
ti Elf ~Iq ui ta'Jlne , através·:.de sua contratada CBG- Companhia Brasileira 

I - , , de Geofisica, , entrou na .rese~va em dema!caçao_~atere-Mawe em agosto 
de 1981, coincidindo com a paralização do processo demarcatório promo 
vido pela FUNAI, através de contrato firmado co~ a Firma Patrati Enge 
nharia LTD.A é 

A :Hllf Aiquitaine iniciou um trabalho de levantamento sismogr;f'ico com 
detonações de cargas dé dinamite na região do rio Andirá, mt:micipio de 
Bar r e í.r â.nha , te.rrj_ tório Sateré Mawé. ( vide mapa df!it trabalho da e í a, 
com as picadas assfnalatlas no ano de 1981) 
Nessa ocasião 8 Comnuf.dade Sai,eré Mawé que não fora. consultada sobre os 
serviços j; implantados:i conjunta.mente eom os Mundurlllru do rio Canumâ , 
que vinham sofrendo a mesma interven~'oo em seu território, se dirigiram 
ao Estado Brasileiro, na :figll.t"a do orgão tutelar - FUNAI, para denunciar 
0 que por eles foi considerado como invasão e viol~ão de seus terri tó .. 
r:tosº Nessa oportunidade ficcm. acertado pelos rep~ntantes das comuni 
dades ao í.ma r ef'er Ld as com o p.resid~tE:· da FaNAI, na- sede da mesma e.m,- 
Br as í.L ia, Q.,els Paul,o MoreiA."a Leal o seguinte: •Jü 

"" . .. , , ., _ demarcaçao imediata do terr1.to.rl·o Sat~:re-Mawe; 
" _ demarcação imediata do te~ritorio MandurukQ; 

H , , 

_ homologaçao das areas Satere e Munduruku; 
_ paralização dos trabalhos e ratirada imediata da Elf Aiquitaine; 
_ ind.enização de todos os preju.izos casados aos- Sateré e aos MlUldu.ruk11 

pela invasão da Elf Aiqt1ita.ins •• 
Em março de 1982 o presidm te da FmMI: Cel. Paul.o Leal, foi a Manaus ,. 
onde se reuniQ com as lideranças Satere para entregar-lhes um cheque de 
CR$ 50000.000,00; com o qual se pretendia j_ndeniza-los pelos prejuizos - , , causados pela Cia. em qttestao~ As comunidades Satere-Mawe consideraram 
esta indenização irrisória e os Munduruku at~ hoje não foram indenizados$ 
Nesta. mesma ocasião o presid~nte da FUKAI apr esen toa-lhes um Convênio 
(Conv~nio no 18/82) firmado ent~e a Fundação Nacio?Ml~-do Indio- FUNAI 
e a P!3trÓlec Brasileiro S.A. - PETIDBRAS, que regul,risa os contratos 
de ri~co em quaisquer territórios indigenas que venham a sofrer invasões , ~ 
para pes~uis~ e lavra.ue petroleo e gases raros. Este oonvenio apresent~ 
-· ·, e- 



~~f· 
\. 

1 

· .. \ 4 ,. 
-~<N-e.'ft~~ '::í"~ttdco violai.'1dO a lei 6001 Esta~to do Indio. 

Enquanto isso ·-~~:-:-i;rabalhas de demarcação da ~rea( Sateré foram par al.Laedos 
em -~rtude da ia1ência da Pat1•ati Engenharia Ltda., porque não recebeu 
mai~~-çda F'úN'AI as parcel::is a que fazia juz .pef.os serviços prestados confo.);; 
me contrato firmado entre a.~ partes~ .... 
No fj_nal de 1981 a CBG · se !'útirou do te.rri tório Sa~~r~-Mawé parmane cendo , 
no territorio Mundu.ruku onde perfez um total de 300. q11ilometros abertos 
em p í.cad as , , 
Foi concluido o contrato desta fase de trabalho no territorio MllUduruku 
que contou com a pa.rti.cipação_ da uma equí.pe de trabalho somando o total 
de 527 homens, que foram transferidos para uma segunda etapa de trabalho 

. l' , , no ter ri cor io S a ter e-Mawe. 
D~sde agosto de t982 a Elf .Aiqui taine est~ novamorrte baseada dentro do .{\.i 

,. t 

território Sateré-1-~wé onde prossegue sua pesquisa sismográfica somando >+ 
tota.1 de J.41+ quiiometros de novas picadas abertas, abertura de c'l.areã ras , i 

e detonações de cargas de dinamite, mais uma vez a revetia da vontade das , , ( comunidades Satere-Mawe vide mapa de trabalho da eia. com as picadas 
assinaldas no ano de 1982) > 

:fi~s-"1ia situação de desrespeito a determinação indigena tem gera.do um cllma ;~ 
d~~~~::-;egu.rança e revolta nos ter ri ttrios ~ ind~genas citados, que poder~ se_~'~ 
ag\fii!V'ar .. se os Es tados brasileiro e frances nao se sensibilizarem. no senti 1-~l 

' . # , , 

do de se fazerem ott!\1'-ir e re speã tar a vontade das naçoes sater-é ... mmie e 
mundur uku, 

. ..•.. 
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As rmi.".~l:3..r,i;mUi.r.::açÕ.as da nação Sateré-Ma~qi_é foram ap r e s e n 
t arí a s rra IV!} Reu~iim• Nacional das Entidades de Apoio à Luta In- 

:-:,;-} 

dÍ"g.1.ena, o após -discutidas, receberam o apoio das entidades aba í.x 
xo relacionadas: 

Comissão Pró-Índio/Acre 
Comissão Pró-Índio/Alagoas 

Comissão Pró-fndio/Sergipe 

Comissão Pr6-fndlo/São Paulo - Nacional de Apoio Índ.1.0/Báhia Associaçao ao 

As.:sociaçao Nac í.cna.L de Apoio ao f ndio/Porto Alegre 

A·s$ociação Nacional de Apoio ao Índio/Rio ds Janeiro 

A~sociação Naci,u-n~1l do Apoio ao fndio/Pa::rar.iá 

Grupo de ·Apoio ao f ndio/Be lém 

. ·' ·~· 

Grupo de Apoio Do Índio/Santarém 

Centro de Trabalho Indigenista 
G-rup o de Estudkns Indi genas/ A r a r aqua ra 
s·~ciedade Sras.li.leira de I nciige nistas 
lf'i.-tí:po de Estudws das Questões IndÍgenas/Bei'IJ Horizoni.e 

.. 
. i 

.. - ~~ , t1rii ao das Naço!eS Lnd í.qe nas 
Conselho !ndig~nista Missionário 

!Grupo kukuro 1r'Jre Ai:1oio à Causa IndÍgena/Nl.a.n:aus 

tomissão de D~fes~ da Amazonia/Santos 

[entro Afro-azasil~iro 

~ovimento Negro Unificado 

it'lemorial Zumb .. i 
/Associação B r ae í leira d e An trapo 1 ogi. a/D>Ji. sii:Fi to !federal 

~ecretaria Exe~utiva das Entidades de Ap~i~ à luta Indígena 
....•.. 

• 
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-.~ 'Ulit-D :~.AS:H~J1~,f,ES INDÍG~NAS - UNI l): .. 

~ ' , . , 
Nota -~-.l!en:ti.-i&dlB'S -d'i!l apoio a luta indigena r .,reunidas em Brasilia, 
am .a...:~11ii,,2:qs2 

~ 

1 

1 

::,,, 

J- 

. . nd.s açáo , 

... , , . 
. P.l 'UNI nao foi e::r.:~inta. Esta num trnbalho Qe or ga- 

:: , N • , 

pr ocur ando congregar o maximo de Nações .. Indige~as •. 
+ • 1. ~ .... 

..•. ~ 

, . ., . ,.. 
2. Durante o encontro de. Brasã.Lí.a (06-09/06/1982), a 

- ' , . . 
UNI reuniu. cerca de 2~-0 li.der anças indigenas, somando 43 Nações,; 
Na ocasião, foram escolhidos quatro representantes da UNI que 

• • • • j 

constituem ll.ma comissã~ p~ra defend~r os interesses e direitos e' 

indigenas: Álvaro Fernandes J3am.paio. (Tlllcano., _&\M)) Lino Pereira. r 

Cordeiro (Miranha; AM) ~ Justino Mariano i-farcos (Terena7 MS) e 
Korerrete (Karajá1 GO) .. Jl..lém destes:; foram escolhidos três repre- 

13 ' - sent_a_~tes por estado, a exccçao de Mato Gro·sso e Mato Grossf? do 
Sul. To4os os presentes ao encontro fazem parte da UNI • 

.~ ii':...:; . ~ ,,· 

• 

3. A UNI tem por objetivos conscientizar e orientar - , as populaçoes indigenas e suas lideranças, promovendo encontros 
para discutir seUs problemas e encalkinhas a· Qrganização das cc~g , 

·· nãdadcs indias •. 

4~ .>», A UNI não tem~ ainda, um programa definido(> lmtes~ , , . 
e necessario discuti-lo nas bases, para qne ele se constitua um - , . 

· reflexo das necessidades e anseios das Naçoes Indígenas. 

. •,, 

5.. Para isto, a UNI quer das entidades de apoio: 
a) que se articulem, em seus estados de origem, ' 

com os representantes . 1regionais da UNI, e com a sua comissão r.2 
presentativa; __ 

b) que a Secretaria Executiva das entidad~s e as 
pr~prias entidades mantenham laçôs estreitos com os r epr es ent an- , 
tes indigenas; 

e) que a Secretaria Executiva recolha as informa 
ções vindas dos diversos pontos do pais, redistribuindo-as às b2 , 
ses indigenas. Enfatizamos a noce ssãdade de garantir o espaço e- , ,. 
xistente na Camara dos Deputados, exigindo dos parlamentares uma 

"' . ' - ~ . aauaqao ligada a q uestao indir;0na, inclusive coe.rentemente com ' 
., 

01;5 rape.ativos programas p ar uãd ar í.os ; 
' ' dl~ que firroem um documento de apoio a UNI, compr_g 

!ll)..Bfu-.et•:dloi-ffi:i m. ?res:-puldar a. organização indigena, auxiliando-a no 

-···-~--~--T- ----- ... - .•.. -·-·· _ .. -··- ---,---.·- - -- 

1·, ,· 

·'· 



,; ':• ' .•.. !.:· ,'I, 

. ,, ,. , 
,, , I • 

seu tra.balho; .. . ~ ' 
e) que as entidades ligadas as Igrejas, em.~especial 

• • • ), \..~ 1 
" • #'ti • • , 

0 CilíI, intensifiquem seu ~ rabalho de conscãentaz açao de ,,w..issiona- 
' - , ' rios, sensibilizando-.oS; a .. que s t ao indigena para que priorfJ~m a l_g. 

ta dos :Índios pÓr uma vida. di_gna ant.es ~a ativida~e. sacr~efl_tal; 
t) que· as entidades busquem ·recursos destinados ·ao 

trabalho çia ill~l~ 
.:·· { . 

,: 

~ 

• , , • •.· • t• 

.. B'rusil'~~, ~o.~~· outucro, .de 1982. 
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n1~---Rí.:-ú·r~1:kü"·" l'JA.t.1f,[]it.iliAíL D AS ENTIDADES DE A POI D LUTA I ND I GE NA 

As entidades de apoio à luta ind{g·et~a abaixo assinadas, 

· reunidas na IVª Heunião Nacional das Entidades dei~~poio à Luta· IndÍ~e 

nas, organizada por sua -~ecretariij Executiva, realizada na CONTAG, em 

Brasília nos dias 28,29, ;e 30 de outubro de 1982, v~m a p~blico divul 

gar o seu documento f Lna ls; 

. ;:"', .. _._, 

As entidades reunidas manifestam seu total apoio~ luta 

que esta sendo travada pelas Nações Sateré-Mawé e Munduruku contra a 

invas~o da Elf. Aquitaine em seus territ~rios; manifestam tamb~m seu a 

poio à quest~o apresentada pelos Ap~rin~ do km 45, no sentido de que a 

FUNAI resoJl.va os problemas de invasão em seu territorio por parte de 

co Lono s e fazendeiros. Com relação a a s t a.s ques~s vide documentos e -. 
nexos l e 2, ondl estes temas se e nc on t ram histor'.i.ados e encaminhados 

a n-ivel d~ propostas concretas por part~ das entidades. 

As entidades reafirmam a p['ioridade de que seja efeti- 

0ada em carater de urg&ncia, a transferincia aos Xoc~ do territorio 

si tu ado na Ilha de são Pedro, Propriá-SL, p'E!!lo gov_êrno. estadual de Se..E 
gipe. O dl.irei to da Nação XocÓ a este ter:d.borio a?i~á assegurado pela 

sua secular ocupação de ss a faixa de t e e r-a , c.ompr~~tlo por farta docu- 

mentação encaminhada pela Comissãn iflJ.Jrll]-JnGlio/5[ à"lfUNAL -~~ 
Denunciamos a manipui.ação exercida pela FUNAI juntó~%.s 

lideranças indígenas do Rio Grande drrn ;5u.il.., :e o p rjs ju í zo iminente e. ir- 
r ave r s í.ve I que atingirá as reservas i.milig.enas do sul do pais com a con~ 

trução dais represas do complexo hi..dlrieléitricl(J) da ELE.TROSUL. Denunciamos 

igualments, a ameaça que paira sobre as Gua~ani do litoral paulista com 

a manu t e nçao dos projetos nuc Le a ree :n:-:ej.siit.aidlos 'po r toda a Nação. 

Exigimos a necessidarle rle hD~ologação da demarcação Po 

tiguara re~lizada pelos proprios indios; que a FUNAI defenda o terri 

torio Poti'.9luara nos processos judiciais. Denun&iamos a ameaça que cons. 

titui o PRl!IDECO·R, pr0:geto de desenvulvime1Q)to rural realizado por um 

convênio ernt r a a FUNAI e o governo dn e s t aría da Paraiba,. que favorece 

a não-indios residentes na reserva, liberanrlo as terras a grandes pro- 

jetos econômicos. 

As entidades se solidarizam plename·â{.e com os PataxÓ- 
...•.• 

HHi=-Hã-Hãe qu\e :cesistem à sua transferência para loNt;iã de suas t a r r as , 
1 p I'.lffiDV ida p e Lra nLLNAI", e r ap ud í am e denunciam este ato arbi trari o e ari» 

i bi-1-onst.i. t uc í.remall dni orgão tutelar. 1 ·1 
1 
i 
1 

1 
1 
1 

1 
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As entidades vêm ainda manifestar-se favoraveis e dispo- 
·,: 

-o;.5:,reis ·na condução 
...• 

líderes ' 
·; 

das reivindicaçoes apresentadas pelos a ni - ~ 
_,.,,. ... ; 

- '• 
da UNI-União Nações Indígenas, f1 -·,.,.__·,:a·i nacional das no sentido de se faze- 

rcm representar em Brasília. 

As errt i.d ad a s reunidas chegaram a uo ns e ns o quanto ao ter 

mo NACÕES como sendo o mais adequado para designar as sociedades indí 

genas. Sabe-se que hoje o principal objetivo das Nações Indígenas é a 

étnica, P.olÍtica, cultual e econômica, o 

como -mecanismo de' garantia destas Nações 
~ 

nas, no respeito a seus direitos diante do contato com a sociedade na- 
. - , ~ 
cional envolvente. Esta decisao das entidades e uma forma de apoio as 

:AlaçÕes Indígenas ,?ela auto-determinação, terido o sentido poli tic_o de 

fortalec~~ a l~ta indígena, e vindo ao encontro da•vontade das soQie 

rlades indígenas se auto-denominarem e se assumire como NAÇÕES. 

_Em vista da criação do Ministerio para Assuntos Extra- 

ardinarios da Terra e a eventual subor~inaçio da FUNAI ao mesmo, foi 

.. ~Jl ontado que a t ransf e rê ncia de mâ ru.s t.a ri os não modificará a realidade ~~ '• ~ 
~dÍgena no pais, considerando que existe uma super-estrutura, mais 

~c1,p,phecida como "comunidade de inf ormaçÕes", que controla e e ontinuará 
••••.••• t. ~ 

c~~trolando o as~µ~to INDIO, .ja que ele~ conside~ado p~rnicioso 

sua auto-determinaçio 

conflita com a tutela 

~ 
que nao 

IndÍge- 

11 s e qur-anç a nac í ona'I.'", Trata-se de fazer cumprir as leis ·existentes, 

independentem_ente dos nomes ou· Lugares qu-i tenham .de n t r o da máquí.na 
gove r narne n t aL, 

A partir da discussão crítica sobre a Secretaria Execu 

tiva das Entidades de Apoio à Luta Indígena, as entidades participan 

tes da IVª Reunião Nacicinal deliberaram que ela passe~ se constituir 

como pessoa juridica, para que possa ter maior agilidade no encaminha 

mento das inúmeras ques...tÕes que ele chegam, tanto por parte das lide 

ranças indígenas como por parte de membros das entidades de apoio à 
luta indígena ~ue se dirigem à Brasiliao 

Finaln1ente, foram encaminhadas e aprovadas propostas no 

sentido de se realizar um seminario sobre as quest~es ~tnicas, com a 

p~esença d~s entidades afins, tendo como preocupaçio se aprofunda~ as 

rE1tJexÕes sobre ETNIA, em toda 3 complexidadé que este fenômeno envol- .J,, •. 

1 
' ! '-í 

i 
1 -: 
l 
1 

v~. Foi ~amben1 encaminhada pneposta no sentido de que este seminario 

cont~s~e com~ participação dos movimentos alternativos que viessem~ 

contribuir com o aprofundamento e colocaç;o de novas propostas que es 

questão de etnia encerr8. Ainda foi proposto que se realizasse um se 

g~ndo seminario sobre a questão da Educação Inrl{gena, a exemplo dai- 

GG 

1 
i 

! 
1 
! 

1 
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· .. .n.ir...:i.."!tt~:Lva:wtomada pela Comissão Pro-Indio/SP. [.r 

Considerando o quadro ap r e s e nt ado chamamos a atenç)~o 
. nfr.:10piniã..; pública e autoridades em geral a se posicionarem e se ma 

nffi:~starom om defesa dos direitos leg{timos e incontestaveis das NA- 
·.·"' 

çflES INDÍGENAS em terrtorio nacional. rl-1· 
·v•~ -,· 
! 

Bras{lia, 30 de ou~ubro de 1982. 

:• 

Comissão Pro-Indio/Acre 
Comissão Pro-Indid/Alagoas 
Comi.ssão Pro-Indio/Sergipe 

A~~ociação Naciµnal de Apoio ao Indio/Porto Alegre 
*sociação Nacional de ·Apoio ao !ndio/Rio de Janeiro 
·,. li! 
Á-ssociaçãp __ Nacio_nal de Apoio ao Indio/Paraná. 

Grupo de Apoio ao Indio/Belern 

Grupo ·de Apoio ç:10 Indio/Santarem 
Centro de Trabalho Indigenista 

G~~po de Estudos IndÍ.genas/Araraquara· 

~~iedade Brasileira de Indigenistas 
~ipo de Estudos das Questões Ind{genas/Belo Horizonte . ...~,t -1~...,. -:t-<-,... - r 
Uniao das Naçoes Indigenas . ,·. 

G!upa Kukuro de· ~R~io a.Causa Indígena/Manaus 
Comissão de Defesa da Amaz.ônia/Santos 

• 

.. 

L ... ......;.,,._ • :'· 

1 
1 
i 
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COMISSÃO PRÓ-INDIO DE SERGIPE 

e e o , - P~ 1. a. 
DATA _-:2Í./ _/ .. ~ .• 1-f..,fl, coo. ' ': • .... : - -...-.. .-......--- 

REtATÓRIO DA DIRErORI.A 

d$TÃo smEMmo 1982 / .rumro 1983. 

1.1 - Material Didático - considerando que a prÓpria escola se encarrega;, muitas 

vezes, de a.Jn'."eSenta.r uma v.isê'.o deformada dos Índios e que o prÓprio livro 

didático é um dos principais ve!culos de transmissão da estereótipo nega.ti 

vo sobre as populações incligenas, foi feito um grande esforço no santido 

de fornecer aos professores dos diversos n{veis-de ensino material d.ia..áti 

oo que, ao lado de um~ série de :informações sobre os indios atuais, ohama 

a.tenção para a diversidade cultural dos grupos e sobretudo pa.ra os proble-. 

mas COIIl\UlS que enfrentam como decorr;noia do oontato com a nossa sociedade. 

Foram distribttidos os seguintes textoss 

- O Nu e o Vestido (PrÓ-D'ldio de Sergipe) 

- XoOÓ Hoje (FrÔ-Indio de Sergipe) 

- critérios de indianidade (prÓ-:tndio SP) 

- Seleção de textoe para o 10 Grau (.ANAÍ) 

~ - Alem dos textos foi d.a.da orienta.çao a diversos professares que :p:ro- 

ouraram direta.mente a Oomissão, bem com.o cedido, a.titulo de empi:-éstimo~ 

material bibliogr:'á:rico e áud.io-v.isual sobre fud.ios. NUma escola. destinada 

à formação de professores,(rnstituto de Fducação RUi :Barbosa) foi montada 

uma exposição fotográfica.. 

1.2 - Eleposi2ões fotoéz;á:rioas - utilizamos fotografias para mostrar a divarsid.a.de 

cultural dos grupos indÍgenas que, pressiona.dos pelo ~ço da socied.a.do 

naoãoneã , mui tas vezes refazem sua. cultura. mas nâ'.o perdem sua identidade 

étnica; não deixam de ser fudios. }J3 exposi9Ões tiveram caráter eminento 

mente didático, oom identificação das fotos e ou/peças, indicação d.a pro- 
.•. 

cadencia; e foram acompanhadas · ..d& textos relacionados com o material ~ 

posto. Durante o periodo SEI' f!/2/ JUN 83 fo~a.m realiza.d.as vá:r:-ias e:icposi-, 

9Ões-~ quase sempre em colaboração oom o setor de Antropologia. do DPS/uFs. 
N'Uma tentativa de atingir a comunidada e t~na:r essas exposições Scess!- 
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veis ao graude pÚblico utilizamos, inclusive, espaços não convencionais, como a 

via pÚblica. EX:posi9Ões: 

- Xooó Hoje - a) outubro 1982 - FASC 
MUSeu de Sergipe - são (J['istovão 
(PrÓ-Indio e DPS) 

b) Abril 1983 - Calçad.ão da RUa. .roão Pessoa (PrÓ-!ndio) 
correios e Telégttafos (PrÓ-Indio). 

- o NU e o vestido~ Abril de 1983 
In.sti tuto de E}iúcação Rui Barbosa· 
:Pr~IrlCÜo e DPS• 

- rndio: Ontem e Hoje: exposição a:rqueolÓgica e etnogi:-áfica sobrG 
' f' ' aJ:>tesanato indigtmaj 

Abril de 1983.- Campus universitârio 

DPS/PrÓ-Dldio. 

l.J - Palestra - O Indio e o Desenvolvimento :ar-asileiro:- Terenoe Tl.n"ner (A1l.tro 
pÓlogo; Prof. Visitante do Museu Nacional) - 

Novembro 1982 

campus universitário (DPS/PrÓ-Inclio) 

1.4 - Projeçõas de filmes e slides 

- Xocó - super 8 (15 min) - Abril de 1983. 

- O Inclio Aquele que Deve Morrer ou .d.quele que De"l{'e Viver? (Slides) 

Abril 1983. 

])esses áudio-visuais foram feitas três exibições diárias durante a Somana 

do Inclio na. Bibliotooa Central do Campus Universitário. 

1.5 - Divulgação da situação dos índios - pa.rtioul.a:rmente dos Xocó, através de 

notícias o de entrevistas do membros da Diretoria na imprensa o envio de 
~ - , # ~ , 

informes sobre questoes esp~c1ficas dos Xooo pa:ra·divulgaçao atraves das 

antidados de apoio ao !nd.io. 

A divulgação do material rooobido da Secreta.ria "@X:ecutiva. tom sido clifi- 
• 

culta.do pola falta de uma forma efetiva. do comunicação ontro a Diretoria 

o os sócios embora 1;10 tonha. tonta.do, do forma osp~rádica., um mural com no 

ticias sobre indios. 
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2 - ATIVIDADES DE APOIO Â GRUPOS IN:DÍG1!lN1 •. S 

2.1 - ,Apoio aos Pata.xô (Ba) o ranoraami (RO) cm questões especifica.a deste gt'U 

pos ind.igonas (Moções). 

- . ~ 2.2 - Atua.çao Junto aos xoco. 

- l)lr~to uc ano (.Ago 1981/JUn 1982),a demissão PrÓ-Dtdio dispensou aos 

XooÓ uma ajuda material a. fim do man:ter na ilha, uma :professora com q~ 

lificação para onsina:r alunos do sÓries raais adianta.das. A sa{da. da pr2_ 

fessora levou a uraa rediscu.ssão do assunto o junto com os Xocó viu-se 

~nooessidade de c:x:igir da FONAI a prestação deste e do outros serviços 

a; que têm d.u>ci to, cono Ó o caso da assistê.acia no canpo da saÚde. 'Jj}! 

tas questões estão rolacionade,s con a questão da terra. A comissão tem 

mantido contatos cora a FUNil e com o Serviço de Patrimônio da União, 

onde se encontra retido o processo refercmto à ilha de são Podro, que 

collprada pelo Governo do E3tado e doada à união não teve ainda. efeti~ 
da sua. tra.nsforência. No caso da invasão da ilha polo gado dos fazen 

deiros a Comissão prestou ajuda aos Xocó atravós da consultas à Jl,sacs 

soria. J'Uridica da PrÓ-Indio são Paulo, informes e busca. de apoio junto 

&- Sacrota.ria ]):eoutiva e à- UNI (Uhião das Na.çÕos Indigonas). 

contatos para participação dos Xocó 0r.1 eventos (Semana do In~io/83) on 

do ocnr: :problemas· f<tn-ac coloca.d.os para um pÚblico mais amplo. 

- Participação na Reunião das, J)J.tidades de APoio ao Indio ( Bt'asilia. - out 1982) 

através do um representante. 

- Contatos com entidades congêneres nacionais e estrangeiras en busca. de apoio 

para. os Xocó (Secretaria- :mx:ecutiva., comissão PrÓ-J)').dio de são Paulo e SUrvi 

val :rnternationa.1 (!Pndres). 

- Divulgação da comissão PrÓ-Dtdio/se através de car.iisas • 

./lracaju, 20 de junho de 1983. 

n - : ().A. fj ().,, 
l3eatr s Dantas 

Presidente. 
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ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO ÍNDIO Porto Alegre, 24 de março de 1983. 

Senhor Ministro: 

Como entidade que hã seis anos luta em prol 
das populações indigenas brasileiras, buscando, entre outros ob 
jetivos, contribuir para uma consciência publica de respeito as 
minorias étnicas e sociais, a ASSOCIAÇ~O NACIONAL DE APOIO AO IN 
DIO sente-se no dever de pronunciar-se sobre sua carta ao Oeput~ 
do Federal Mãrio Juruna, cujos termos foram divulgados pela im 
prensa escrita em 12 deste mês. 

Em principio, entendemos que o próprio Oep~ 
tado Mârio Juruna teria plenas condições de replicar os termos da 
correspondência de Vossa Excelência. Contudo, entendemos também ' 
importante que a Vossa Excelência chegue a contribuiçio de brasi 
leiros não-índios, compromissados com os povos indígenas habitan 
tes deste Pais. 

Em sua carta, Senhor Ministro, percebe-se ' 
claramente o desdém e a arrogância. Afirma, lã, Vossa Excelência: 
" ... não sei se devo sorrir ou ensinar .•. "; mais adiante: 11 

••• mui 
tas tragédias nacionais foram causadas por gente bem mais votadau 
e 11 

••• V. Exa., a bem da verdade, não ê, sem duvida, a voz mais au 
têntica do verdadeiro índio b r e s í l e i r o ". 

O desdém constrange e assombra, Excelência, 
pois denuncia, num Ministro de Estado, o completo desconhecime~to 
da riqueza humana que nos aportam as culturas indígenas, riqueza 

AO EXMO. SR. 
BRIGADEIRO DtLIO JARDIM DE MATOS 
DO. MINISTRO DE ESTADO DA AERONAUTICA 
B R AS I ~Ãcfloo Porto Alogro - RS Caixa Postal 2857 CGC 89.327.902/0001-40 CEP 90.000 

. - 11 
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ANAi 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO ÍNDIO 

esta residente na diversidade com que, através dos séculos, as 
populações autóctones têm enfrentado - e superado - todos os 
principais problemas de sobrevivência: relações com o meio, com 
outros grupos humanos e com o metafisico. Espanta-nos observar 
que Vossa Excelência não logre observar que rtossa própria civ! 
lização de origem europeia, apesar de todo seu arsenal tecnolõ 
gico, não obteve ainda equacionar os grave~problemas da misé 
ria, do desequilibrio ambiental e da participação dos cidadãos 
nas decisões politicas e nos.frutos do próprio trabalho. Estas· 
eram questões superadas para as nações indígenas. Aliás, conv~ 
niente e lembrã-lo, justamente por terem encontrado soluções ' 
para tais impasses e que as sociedades tribais não se articul~ 
vam em função da hegemonia de alguns grupos sobre outros, mot! 
vo por que não conheceram o desenvolvimento belico que alcanc~ 
ramos europeus do sec. XVI. Estes, de hã muito herdeiros de~ 
ma sociedade estratificada, cuja historia e uma alternância de 
grupos ou classes na disputa pelo poder, dispunham de recursos 
militares que foram a desgraça dos povos indigenas, não sõ des 
te Continente, e principalmente no Brasil. 

Apesar, todavia, destes quatro séculos 1 

de massacres, algumas nações indigenas lograram sobreviver; com 
elas, talvez possamos, um dia, recolher o leqado de formas so- ., . 
ciais que incluem a repartição igualitária da produção, a par- 
ticipação de todos nas decisões e a mais plena liberdade. En 
tretanto, para que isto seja p o s s Tve l , u r c e que se criem os i.!!_ 
dispensãvei~ espaços no seio da nossa própria sociedade, que 
nos sensibilizemos a esta riqueza impar, se não nos convencem 
apenas os mais rudimentares principias humanitários. E, sem dQ 
vida, o exemplo deve partir daqueles que ocupam o poder, pois 
que justamente por isso são tais os que detêm os mecanismos que 
direcionam a·jtividade do Estado e, portanto, induzem o prõprio 
compàrtamento 'social. 

Contudo, Excelência, além do desdém not~ 
mos a arrogância. E esta arrogância, indubitavelmente, deve-se 

N1ícleo Porto Alegro - RS Caixa Postal 2857 CGC 89.327.902/0001-40 CEP 90.000 
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ao fato de Vossa Excelência ocupar a ilustre Pasta da Aeronáuti 
ca por indicação de um governo que não dependeu do voto para es 
tar no poder. f lamentãvel constatar que nas mesmas Gloriosas 
Forças Armadas que abrigaram vultos como Rondon se abriguem hoje 
raciocínios como o de Vossa Excelência e de outro colega seu, o 
Coronel Ivan Zanoni Heuser, este alto funcionaria da FUNAI. Qui 
séramos nõs estar convencidos que a 11abertura" não se restringi~ 
se apenas ã revivificação de determinadas instituições democrãti 
cas, antes sepultadas pelo arbítrio, mas que atingisse, principa..!_ 
mente, as mentes dos que hoje, eventualmente, decidem os desti 
nos da Pátria. Mas sua postura, Senhor Ministro, faz debilitarem 
-se estas ·esperanças. 

Finalmente, Excelência, e-nos interessante 
indagar que Índio, no seu entender, seria a voz mais autêntica 1 

do verdadeiro índio brasileiro. Mais que isto: qual e, .no seu e~ 
tendimento, este verdadeiro indio brasileiro? Surpreende-nos a 
possibilidade de existirem falsos 1ndios brasileiros. Mas se sua 
duvida e de ordem sociolõgica, permitimo-nos lhe recomendar 
tura da õtima coletânea 110s Tndios e o Direitoº, publicada 
Universidade Federal de Santa Catarina. No mais, ê possivel 

a lei 
pela 
que 

a seus olhos e ouvidos seja mais agradável um índio - e muitos 1 

destes os hã no Brasil - que retrate em~sua. passiva docilidade 1 

todo __ um pr~cesso de desagregação cultu r a I __ e-._de :man_i-pulação - ---G-om 
que sempre este ·rég.ime tem brindado as .comun i da d e s indigenas so 
breviventes. Não estranhamos, p o r t a n t o , qu~ o Deputado Federal'. 
Mãrio Jurunà lhe seja incômodo, como foram incômodos Ângelo Cre- 

1 

tã (Kaingang), Ângelo Xavier (Pankarare), Luís Eurico Tejera Li~ 
boa, Paulo Stuart Wright, Stuart Angel Jones, Carlos Marighella> 
Eduardo Leite, Carlos Lamarca, Wladimir Herzog e _tantos outros • 
mor to s d a d i ta d u r a m i l i ta r , a s s i m e o mo h o j e sã o i n e ô mo d o s J u v ê_.n :.. 
e i o Ma z a r o l i o ~ R a f a e l G u i ma rã e s , E l ma r B o n e s , O s ma r T ri n d a d e, R o~ 
vita Sauressi~ e tantas outras vftimas da malsinada lei (?) de 
segurança nacional. 

Apesar disso, Excelência, seguro e que a ' 

Núcleo Porto Alegro - RS Caixa Postal 2857 CGC 89.327.902/0001-40 CEP 90.000 f 3 
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Nação Brasileira, mercê de Deus, ainda pode contar com todos es 
tes incômodos patriotas, cuja medida de compromisso com o estab~ 
lecimento da verdadeira Democracia é dada pela repressão, desdém 
e arrogincia que sofrem por parte dos detentores do poder. A e 
les, solidários com eles, e comprometidos com a população índ1g~ 
na e com o povo brasileiro, nos queremos somar. 

Atenciosamente!, 

---- ;-·~~ 4 0 0-~~ 
(__/ Jul 10 M. G/'Gayger, 

Presidente. 

' 
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO TERRA E ÍNDIO - CDTI. 

Rua João Gomes-Monteiro Sobrinho,nº793 - Fone:.322-6721-78.000-Cuiabá--MT. 

ex.POSTAL: 642. 
Cuiabá, 20 de abril de 1983. 

J
, o:,t1.1. ~-----~_'.},;: .. 
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Prezado amigo 

tropÓlogos, 

.~m junho e julho de 1981 um grupo d~ pessoas, entre ~s quais an - 
. i ,. . . . 

jornalistas, ·missionarias religiosos e leigos1 advogados, professores e 

estudantes univ:ersitários, .reuniu-se algumas vezes -par-a discutir a possibilidade de 

se constituir-um Centro de Documentação que pudesse servír_ aos interesses dos indios 

e homens do campo do Mato-Grosso. Esta idéia concretizou-se em julho,. qu~'ao foi fun 

dado o Centro de Documentação Terra e Indio - CDTI. · 

Conforme o capitulo 'II, artigos 2º e 3º dos seus Estatutos, "o 

CDTI tem finalidade didático-científica e se propõe-ao conhecimento da situação dos 

povos indígenas e das questões relacionadas com a terra. _Para atingir seus objetivos 

o CDTI propÕe-se: a) promover levantamentos, pesquisas, estudos e análises da situa 

ção dos povos ind:fgenas e das questões relaciona.das com a terra; b) facilitar gratu_! 

tamente ao público a cons~lta ao material existente em seus arquivos; c) divulgar, 

por todos os meios ao seu alcançe, os dados de que dispuser; d) fornecer cópias dos 

documentos arquivados, mediante ressarcimento das despesas efetuadas para tal; e) a~ 

sessorar quando solicit~o, pessoas .fi~icas e juriclicas, dentro dos seus objetivos_; 

~) mc,.nter colaboração mÚtua com entidades afins." 

_ Ne_stes qu~se dois anos de funcionamento; o CDTI vem se 'empenhando 

em PtllJIPrir seus objetivos, sendo que um dos pontos básicos tem sido recolher toda do 

cumentação possível relativa à questão indigena e da terra,contando para tanto com a 

estreita colaboração do CIMI e da CPT, ~tidades com as quais comparte a mesma casa- 

sede. 

No que diz respeito à realidade indigena, organizamos pas~as para 

cada um dos grupps indígenas do Mato-Gro~so em particular,além·de pàst~s para outras 

unidades da Federação e pastas sÔb.re assuntos mais abrangentes, tais como: Terra in 

dÍg~a, Entidades de.Apoio,Funai, etc. As.pastas relativas aos grupos do Mato-Grosso 

_constam das seg~intes seções, cada uma: ficha s~bre o grupo, documentos, recortes de 

jo:nal, mapas, fotos e-bibliografias. 

A "ficha 'do grúpo'',que consta no in:f.cio de cada pasta,objetiva dar 
, (Â. • - .,... r . 
as pessoas que vem pesqui$ar no CDTI uma breve informaçao geral sobre,o grupo indi- 

gena cuja documentação.se encontra· na respectiva pasta. 

15 
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CENTRO. DE OOCOMENTAÇÃO TERRA E ÍNDIO - CDTI. 
Rua Joio Comes Monteiro Sobrinho, nº793-Fo~e: 322~6721-?H.~uiabá-MT. 

CX.POSTA1: 642. 
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As fichas incluem os seguint~s itens: nome do grupo, populaçao, localizaçao,area 

(~xtensão e s~tuaçât legal), tronco e família linguÍstica,tutela, h~stÓrico (do con 

tato, atual), e caractEristicas culturais. Elaboramos, a partir das informaçÕ~s·ain 
da limitadas de que dispomos,as ~ichas dos vários grupos que habitam o Estado do Ma- 

to-Grosso. ~ 

Nossa preocupação, no momento, é completar e dar maior exatidio aos 
dados constantes das fichas.~ neste· sentido que estamos recorrendo agora às pessoas 

~ ' A N que trabalham junto aos grupos indigenas ou que tem bos inforrnaçao sobre os mesmos, 
l 

para que nos ajudem revisando as fichas. 

Em vista.disto, estamos enviando a voçê uma cópia.da ficha relativa 

ao grupo com_o qual você está em contato ou sÔbre o qual ,tem dados,pedindo que confi 

ra a mesma, cor-r-í.gdrido o ·que estiver errado, e acrescentando 'dados im})ortantes que 

faltem. Queremos lembrar a import~cia desta sua colab?ração, que permitirá a difue 

são de informação a mais correta possível acerca dos grupos·indÍgena:.s· do. Estado. 

No,momento, ~ mais urgente·é completar e reenviar~nos as fichas, qu 

que são as. fonte·s b{si~as par~ as pesquisas no CDTI. Mas aprov~i tamos para pedir que 

nos enviem, na medida do possí~el,cÓpias de documentos, mapas,fotos,etc.,sÔbre os 

grupos indige~as,para que ?assamos ir completando as outras seções das pastas. 
Ficamos desde já muito gratos por esta sua colaboração,que é, antes 

de-mais nada, um serviço prestado aos próprios fndios do Mato-Grosso. Colocamo-nos, 

outrossim, à sua inteira disposição no CDTI, onde teriamas a maior satisfação em ree 

ceb~lo. 

Atenciosamente, 

Presidente- 
Vice - Presidente 

________________ .:....___ , 
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RELAT6RIO DA REUNIÃO DAS ENTIDADES DE APOIO À CAUSA INDfGENA, 

REALIZADA A 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 1983,NO PLENÁRIO DA COMISSÃO 

DE RELAÇÕES EXTERIORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,BRASfLIA, D.F. 

Atendendo à convocação (em anexo) do Deputado F~ 

deral Mário Juruna foi realizada nos dias 26 e 27 de novembro 

de 1983 uma reunião das entidades de apoio ao Índio, para di~ 

cutir os atos do executivo e legislativo do ano~que afetam as 

populações indígenas no Brasil. Estiveram presentes represen 

tantes de cinco nações indígenas, membros de 14 entidades e 

os deputados Mário Juruna (PDT-RJ), Haroldo Lima (PMDB-BA) e 

Aldo Arantes (PMDB-GO), todos membros da Comissão Permanente 

do !ndio da Câmara dos Deputados. (A lista de todas as entid~ 

des e seus representantes encontra-se anexada aos dois doeu 

mentas que acompanham este relatório). 

Abriu a reunião· o Deputado Mário Juruna que, por 

motivos de indisposição física, pouco depois se ausentou, sen 

do substituído na coordenação dos trabalhos por Marcos Ter~ 

na e Ailton Krenak. Para secretariar a reunião foram indica 

dos Benedito Prezia, secretário adjunto do CIMI nacional, e 

Alcida Rita Ramos, da Comissão de Movimentos Sociais da Asso- 
' ciação Brasileira de Antropologia, Seção D~F. 

Inicialmente, usaram da palavra os representan 

tes indígenas Marcos Terena, Maksuara Kadiw~u, Ailton Krenak, 

Álvaro Tukano e Estevão Bakairi. Todos se pronunciaram veemen 

temente contr~rios aos atos do executivo e legislativo que a- i 

tentam contra os direitos dos povos indígenas. Marcos Ter~ 

na ressaltou a importância da reunião das entidades com lid~ 

ranças indígenas "num momento em que tudo parecia estar divi 

dido, .f ac Ll.Lt ando aqueles que querem 'dividir o Índio". 

Maksuara Kadiwéu relatou.a situação do arrenda 
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mento das terras em sua reserva em Mato Grosso do Sul, lamen 

touque no Brasil a percentagem de Índios seja de 0,2%, e~ 

quanto no exterior é de 2, 7%, portanto, em processo clé_,-:·. extin 
ção, perdendo terras e·tudo a que têm direito. Salientou ai~ 

da a importância de pessoas como Juruna para defender o Ín 

dio. 

Ailton Krenak condenou o governo brasileiro por 

governar por decreto, decidindo decretar que os Índios 

existem, ao transformá-los em absolutamente incapaze8, 

do a proposta do novo Código Civil; como os Índios agora 

nao 

segun 

têm 

seu representan~e no Congresso, o governo mudou de tática, d~ 

cretando-os absolutamente incapazes, depois de tentar cassar 

o mandato de Mário Juruna. A esperança é de se resgatar adi& 

nidade, levantar a consciência do povo indígena com direito 

de viver nesta terra. 

Álvaro Tukano enfatizou que os Índios tomaram cons 

ciência própria; o papel das lideranças é divulgar barbarida 

des dentro e fora, evitar discordâncias entre os próprios i~ 
.,. ., ,.,. •.. . . 

digenas. A UNI Ja passou as bases e as comunidades acompanham 

mais ou menos o que ocorre com ela. Advertiu os brancos pr~ 

sentes de que não devem tutelar o movimento indígena e sim 

assessorá-lo. 

Estevão Bakairi agradeceu a colaboração das enti 

dades e lembrou que o coordenador do CADIRJ lutou pelos Guara 

ni do Rio de Janeiro para que recuperassem suas terras. Iden 
tificou-se como estudante de comunicação em Brasília, segu~ 

do ele, um modo de divulgar a cultura do Índio. Trabalha na 

FUNAI desde fins de 1979 e declarou ser difícil trabalhar em 

Órgão que fecha as portas ao Índio, havendo sido ameaçado de 

pedir sua própria emancipação bruscamente. Viu como objetivo 

da reunião direcionar a luta indígena hoje mais do que ontem; 

todos os indígenas estão sinceramente empenhados em sair dela 
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com uma proposta concreta; ê necessário encontrar uma fÓrm~ 

la, principalmente, quando o governo tenta tornar o Índio a~ 

solutamente incapaz. No entanto, o Índio é tão capaz.- quanto 
qualquer branco que di:"'ige o país. ""·=-.- 

Em seguida, pronunciaram-se vários representantes 

das entidades. A advogada Eunice Paiva, da Comissão Pró-índio 

de São Paulo, discorreu sobre a necessidade de se examinar t~ 

dos os decretos, objeto da reunião, principalmente o de min~ 

ração, tentando buscar nele alguma inconstitucionalidade, uma 

vez que o subsolo está agora sendo visto pelos juristas como 

exclusivo do Índio. 

O advogado Paulo Machado Guimarães, assessor do 

CIMI, comentou sobre o novo Código Civil e a necessidade de 

se organizar uma mobilização pública para que se consiga sus 

tá-lo, de m~do a adiar. a sua votação para 1~84. Quanto ao de 

ereto de mineração, haveria duas coisas a fazer: primeiro, 

encaminhar representação ao Procurador Geral da República, a 

presentando razões para a sua inconstitucionalidade, o que de 

veria ser acompanhado de ampla campanha contrária a ele; se 

gundo, através da FUNAI e/ou dos próprios Índios, mostrar es 

sa inconstitucionalidade. Sobre a exposição de motivos inteE 

ministerial que regula a atuação das polícias militar, fede 

rale do exército em áreas indígenas, o Dr. Paulo advertiu p~ 

ra uma diferença alí enfatizada entre silvícolas e Índios, di 

ferença essa que contradiz o Estatuto do fndio. Essa mesma ag 
vertência foi feita mais tarde pela antropÓloga,Manuela CaE 
neiro da Cunha, da CPI-SP. Foi lembrado o comentário de Ai! 
ton Krenak sobre o fato de que o governo desfecha o seu maior 

ataque contra os Índios justamente quando o Estatuto do !n 

dio comemora 10 anos de existência. f necessário tentar atuar 

politicamente, conjugando o movimento indígena com a mobili 

zação pelas eleições diretas, pois a questão do Índio 

pela democratização do país. 
passa 
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Pronunciaram-se ainda Maria Josi Jaime, do INESC, 

alertando para a necessidade de se tomar algumas decisões qua~ 

to a 1) os diferentes decretos, leis e projetos de lfl, antes 
' .. -.,:. .. 

do recesso do Congresso Nacional e 2) mobilização popular. A~ 

tonio Brand, secretário do CIMI, enumerou as várias ações g~ 

vernamentais que indicam uma intenção de reforma do Estatuto 

do fndio. 

Passou-se a seguir à discussão do encaminhamento 

dos trabalhos, optando-se pela divisão dos participantes em 

dois grupos de trabalho: um dedicado ao exame dos decretos 

e projetos relativos a questões de mineração e terras; o ou 

tro focalizando problemas de identidade étnica e 

minação. 

auto-deter 

GRUPO DE TR~BALHO SOBRE MIN~RAÇÃO E TERRAS 

Foi discutido o projeto de lei do Deputado Moza 

rildo Cavalcanti (PDS-RR) que propõe a abertura de um garimpo 

na área de Surucucus, onde vivem cerca de 4.000 Yanomami. S~ 

gundo a advogada Eunice Paiva, esse projeto contradiz o d~ 

ereto presidencial N9 88.985, havendo aí uma defasagem: a d~ 

ta do decreto foi posterior à aprovação do projeto na Cernis 

são de Constituição e Justiça. 

Recomendação: que um deputado peça vistas do projeto e 

uma emenda de modo a forçá-lo a voltar à Comissão de 
faça 

Consti 
/ 

tuição e Justiça; se essa estratégia falhar, vetá-lo no pl~ 

nârio da Câmara. Para isso, é necessária uma ação vigilante 

para que o projeto não passe desapercebido pelos deputados. 

Sobre o decreto presidencial que permite minera 

ção em áreas indígenas, foram apontadas várias ordens de con 
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tradição do decreto com relação ao Código de Mineração, à 
Constituição e ao Estatuto do fndio. O geólogo Luis Vessani, 

da CCPY, discorreu sobre as características de garimpagem e 
de mineração por empresas e como ambas afetam os Índios e os 

direitos da FUNAI. 

Recomendação: pedir esclarecimentos sobre as contradições a 

pontadas e tomar as seguintes medidas possíveis: 

a) jurídico-legal; 

b) política: mobilização da opinião pública e do 

Congresso, com protestos na imprensa e "press 

releases" para os deputados; 

e) legislativa:procurar uma medida que possa der 

rubar esse decreto _via poder legislativo; 

d) recurso da Mesa da Câmara, pedindo informações 

à FUNAI sobre as centenas de processos diários 

de pedidos de au~orização de mineradoras jun 

to à FUNAI,·quais são as áreas afetadas, que 

medidas a FUNAI está tomando para proteger as 

comunidades indígenas. 

Quanto ao decreto 88.118 que dispõe sobre demarca 

ção de terras indígenas, fez-se a seguinte 

Recomendação: propor ação· judicial ao Supremo Tribunal, atra 

vês da outorga de procuração de indígenas e advogados~ 

GRUPO DE TRABALHO SOBRE IDENTIDADE fTNICA E AUTO-DETERMINAÇÃO 

Foram feitas as seguintes propostas de trabalho: 

1) Mobilização para que os indígenas venham a Brasília em mar 

ço de 1984; formar comissão ou grupo de trabalho para pr~ 

parar tarefas e estabelecer contatos para fins de arre·ca 

dar recursos, estabelecer data, local e outras providên- 

?I 
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cias. A UNI deverá participar da organização do evento. 

2) Mobilização nacional sobre os atos contra os Índios: aci2 

nar a imprensa nacional e internacional, a OAB na[~pnal e 

seccionais, os partidos polític~s, as comissões de 

tos humanos e outras entidades da sociedade civil; 
rar material adequado para divulgação. 

3) Organização de um "centro de divulgação" em Brasília para 

a prod~ção de material acessível; contato sistemático com 

o gabinete do Deputado Mário Juruna, com a Comissão do fn 

dio da Câmara, com os partidos políticos e demais parl~ 

mentares. Foi feita a sugestão de que ~aja uma pessoa em 

São Paulo encarregada de produzir material e realizar pe~ 

quisas necessárias e outra pessoa em Brasília para estabe 

lecer contatos no Congresso Nacional. 

direi 

prep~ 

4) Reunião semanal em Brasília de todas as entidades que 

têm representantes, de JTlOdo a evitar "surpresas", como 

do novo Código Civil. 

5) Divulgar as condições de demarcação, o total de terras de 

marcadas por ocasião dos 10 anos de vigência do Estatuto 

do indio. 

a 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES 

1) Preparar cartilha, a ser publicada pelo Congresso Nacio 

nal, sobre os decretos e projetos de lei, em linguagem 

cessível, para enviar às comunidades indígenas. 

2) Elaborar documento conciso e enérgico, assinado pelas enti 

dades, para circular no Congresso e em jornais do país (vi 

de anexo). 

a- 

3) Encaminhar proposta do Deputado Mário Juruna para que as 
Assembléias Legislativas criem Comissões Permanentes do fn 

dio. 
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4) Encaminhar proposta do Deputado Haroldo Lima para que o 

projeto de lei do Deputado Mozarildo Cavalcanti sobre aber 

tura de garimpo em Surucucus seja examinado pela_~ Comissão 

Permanente do fndio na Câmara dos Deputados. :/,n:.'<:c 

Na seção plenária do dia 27 de novembro discuti~ 

-se amplamente o caso dos Pataxó Hãhãhãe do sul da Bahia, qua~ 

do o Deputado Haroldo Lima examinou com os demais participa~ 

tesas dificuldades de se enviar urna comissão parlamentar 
.. 
a 

área para apurar os fatos. Sugeriu o Deputado que essa comis 

são se fizesse acompanhar de representantes da Anistia para 

examinar o problema dos presos políticos Pataxó. As dificulda 

desde urna visita à área pela comissão decorrem, sobretudo, 

da posição dos fazendeiros, produtores de cacau, a quem se a 

tribuem tentativas de suborno a parlamentares e planos de as 

sassinar o Deputado Mário Juruna, caso este integre essa co 

missão. 

Na manhã do dia 27 chegou à reunião a notícia do 

assassinato de Marçal de Souza Guarani, sobre o qual foi redi 

gido o manifesto que consta em anexo. 

Brasília, 6 de dezembro de 1983 

~' 
Benedi!o.Prez~~ 
Secretario AdJunto do CIMI u 

/ 
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Prezado am.igo, 

Diante das de~~strosas.consc1ti~ncias 

que poder~o advir Oa aplicação do Decreto n9 88.985, ~ue disp5c 

sobre mineraçio em ~rca indígena e do Projeto ~e Lei n9 2.465 de 

autoria do Dep. Jo5o Batista Fagundes, sobre a emancipação do i~ 
diô, estanos convidando todas as Entidades ~ue lutam Cil defesa 
do.s povos indígena.s, para una reunião em Brasília nos dias 26' e 

7. 7 p r óx í.nc s , a f í.m de traçarr..os uma e st r a tég ia comum de açao·. 
]';. reunião te:-á início às 9: 30 ho r a s , ·!D 

plenfirio da Comissão do 1ndio - C~mara dos Deputados, Anexo Il 

e con t a r'á ta;:iliém e ora a presença dos Srs. Deputados mernbr-o s da r c 
ferida Coraiss;o. 

A viagem e a estadia em Br~sília corre 

rao por conta de cad~ participante, visto n~o teimas conaiç6es 

par~ nsscgur2rmos estes serviços. Esp~ra~os todavia que lal l1mi 

·taçfio n~o impeça o aôiga de vir, ppis a urg~ncia do assunto jus 

tifica tal esforço. 

Para qualquer infor~ação, ligar para a 

Co1nissão do índio, telefone ·(061) 22G.3736 ou para Gabinete · do 

Dep. Marie Juruna (061) 213.552i ou para o CI~I {061) 225.9457. 

Esperando que nos confirme o mais bre 
ve possível· sua participação, despedimo-nos ~ 

Atenciosamente, 

·,,i,(J(cé,j Y-; ~:?,j~tO JURu~';.\ 
0DEPU'T:\DO 

FED}:~rvl.L 

"""'' 

1 
1 
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PROPOSTA DE PAUTA' 

DIA 26/11/83 

09:30 horas - Abertura pelo Deputado Mãrio Juruna. 
• : 1 • 

1- Discussão sobre os atas do Poder Executivo con 

tra os interesses dos índios. 

1.1. Decreto n9 88.118 (que regulamenta eleição e 

demarcação de terras indígenas). 

1.2. Exposição de Motivos n9 055 (que orienta a 

utilização do poder policial nos conflitos em 

área indígena) .. 

1.3. Decreto .n9 88.985 (que aut.or Lz a empresas par 

ticulares de mineração em área indígena) . . 
Almoço. 12:00 horas 1 

•• 1 

14:00 horas 

17:30 horas 

2- Di$cussão de projetos em tramitação no Legisla 

tivo contra os· int~ressei indígenas. 

2.1. Projeto de Lei n9 634-A/75- C6digo Civil- 

(onde considera o índio absolutamente.incapaz). 

2.2. Prejcto de Lei n9 1.179/83 (que autoriza explo 

ração de min~rio na área Surucucü} .. 

2.3. Projeto de Lei n9 2.465/83 (que propoe a eman 

cipação do Índio). 

Encerramento dos trabalhos 

DIA 27/11/83 

09:00 horas Reinício dos trabalhos 

3- Encaminhamento das conclu~5es. 

12:00 horas - Encerramento definitivo. 

Gf: 11 70.01 (1050.5 

• ' 'I ~. - ··~---- _ .. ?1~ ..... r 
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NOTA DE REPÚDIO À POLÍT.ICA INDIGENISTA ATUAL 

Temos assistido em 1983 ao bombardeio das comunidades indÍg~ 
., nas por uma série de decretos gov er-namerrt a.i s e projetos de 

lei destinados a minar, um por um, os.direitos conqujstados 

na Constituição e no Estatuto do fndio que, aliás, comemora 
' ' 

o seu décimo aniversário. 

É justamente neste ano quando foi eleito o Deputado Mário ' Ju 

! 
; 
1 
1 
! 

. 1 

1 

l 
1 

t 
! 
l 

1 

i 
1 

1 

l 
1 

! 
····[ 

i 

runa, quando foi criada a Comissão do Índio, aprovada na C~ 

mara a proposta do mesmo Deputado de.reformulação .do poder d~ 

cisôrio da FUNAI, que o governo e setores do Poder Legislati 

vo desfecham os golpes mais pesados contra a organização polf 

tica e até mesmo a própria existência das· comunidades indÍgf 

nas. 

Quais são estes atos e o que pretendem? 

Primeiro, temos o Decreto 8 8 .118, de f ev er-e i.r-o , que retira . a 

competência exclusiva da fUNAI de definir as áreas indígenas, 

submetendo o processo ao "parecer conclusivo" de um Grupo de 

Trabalho interministerial que inclui 11outro~ Órgãos federais 

ou estaduais julgados convenientes''. Sabendo-se do empenho 

com que muitos governos estaduais lutam para expropriar as 

terras dos Índios, este d~creto vem dar-lhes o.instrumento le 

gal para a execução deste objetivo. 

Segundo, há o projeto de lei n9 1.179/83, de maio, de autoria 

do Deputado Mozarildo Cavalcanti (PDS/RR) propondo a abertura 

e exploração do garimpo de cassiterita na serra de Surucucus, 

em pleno coração do território dos Yanomami, uma das maiores 

nações indígenas do país, com a consequente utilização désses 
Índios como mão de obra. Apesar da ilegalidade deste projeto, 

b-.·· ~· ·_.;;_ .. ~·- . '. ., .. , 
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ele continua tramitando na Câmara, já havendo .obtido aprov~ 

çã o das Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e E 

nergia. 

Terceiro, o recente decreto presidencial n9 88.985, de novem 

bro, abre definitivamente as áreas indígenas à mineração por. 

grupos econômicos, sob o argumento de protegê-las contra os 

efeitos destrutivos do garimpo. A partir de sua assinatura 

esse decreto tem desencadeado centenas de requerimentos de 

pesquisa mineral em áreas indígenas. O fato de certos grupos 

econômicos terem requerido alvará de pesquisa imediatamente 

antes da assinatura do decreto levanta a suspeita de articula 

çÕes prévias em favor desses grupos. Com esse decreto, o g~ 

verno continua a prática antidemocrática de legislar por de 

eretos presidenciais, ao invés de submeter questão tão 1mpo~ 

tante ao debate parlamentar. 

Quarto, temos a Exposição de Motivos Interministerial n9 055, 

aprovada pelo presidente da Rep~blica em setembro, que regula . - 
menta a intervenção das Polícias Militar e Federal em casos 

de conflito ou tensão envolvendo indígenas, .intervenção essa 

que pode ser requisitada pela FUNAI ou por solicitação de pa~ 

ticulares interessados ou por iniciativa própria da Polícia 

Militar. Desnecessário apontar o potencial de tal medida para 
.•. . . - . 

o exerc1c10 de repressao de qualquer movimento 

rio das populações indígenas. 

reivindicató 

Quinto, há o projeto do novo Código Civil, artigo 39 iriciso 

IV, que define os indígenas como absolutamente incapazes. I~ 

to significa um retrocesso inaceitável, retirando dos Ín 

dios toda a possibilidade de expressar sua vontade e coloca~ 

do-os na dependência total do Órgão tutelar. Como salvaguarda 

dos direitos históricos das comunidades indígenas deve ser 

mantida a sua relativa incapacidade à prática de certos atos. 

Sexto, tramita.na Câmara o proj~to de lei n? 2465./83, de auto 
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ria do Deputado João Batista Fagundes (PDS/RR) que prop~e .. a 

emancipação compulsória dos Índios, retirando-lhes a manifes 

tação de sua vontade. Com isto retoma-se, desta vez no 

lativo a proposta sinistra que em 1978 f~i apresentada 

Legi~ 

pelo 

então Ministro do Interior, Rangel Reis, e veementemente re 

jeitada p~la sociedade civil. 

1 

1 
1 

1 

1 

Em nenhum momento da elaboração desse pacote legal foram con 

sultadas, ou sequer informadas, as populações indígenas. Nem. 
r 

na eleição e dem~rcação de âreas indígenas, nem na exploração 
i 

de minérios e nem na proposta de emancipação está previsto o 

direito de os Índios se manifestarem, o que denota uma ati~~ 

de racista também expressa no projeto do novo Código Civil, a 

tentatória aos mais básicos direitos humanos. 

REPUDIAMOS, PORTANTO, TODAS ESSAS MEDIDAS. 

Brasília, 27 de novembro de 1983. 

Fundação Pró-Memória - DF 
ABA - DF - Associação Brasileira de Antropologia 
CCPY - Comissão pela Criação do Parque Yanomami 
CIMI - Norte I 
CIMI - MS 
CIMI - Nacional 
ANAI - Bahia· 
UNI - União das Nações Indígenas 
CTI - São Paulo - Centro de Trabalho Indigenista· 
Universidade de Oxford - Inglaterra · 
OLAC - Comitê Latino Americano de Oxford 
ANAI - Porto Alegre 
CADIRJ - Comitê de Apoio ao Desenvolvimento das Comunidades 
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f~e~:ta-feira r dia 25 de Novembro, foi assassinado Marçal de Souzá Guarani 
na aldeia de Campestre, município de Antônio João 1· .Mr:ito Grosso. do ··sul .Ná 
noite de 25, Marçal estava sozi!'lh.o na farmácia da aldeia onde trabalha·~ 
va como enfermeiro. Foi encontrado morto. 
A familia de Marçnl informou que há 20 d Ln s este recebeu v í.s:l ta de um 
individuo que of~recia cinco ~ilh6es de cruzeiros para ~ue ele conven 
cesse um grupo índios Caiowá da aldeia P.iracu.Ê1, mun í.c Lp.i.o de Bela i,(ista, 
f .. ::,2., pasra. ·que ab andorie e aem suas terras. 0 territór:i..o da aldeia está son 
do c0ntestado pelo suposto propriet;rio da Fazenda Serra Brava, Astfirio 
~\)ntr:üro. Harçal recusou a ofertá e r ecobeu ameaças. ~5.o foi esta a prt 
me í r a vez que Ma:rçal r eccbeu ofertas e ameaças para que desalojasse E:nsi~. 
comunidade. A PUNAI estava ciente da. t.ens ào r e t nant.e das ameaças a Mar- 
çal, sem que tivesse tomado as pr~vidãncias necess~riis. J 

! --·-· --------- ------ ------·--·T,! 
! ! 
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f?~-NIFESTO CONTR.i\ O ASSASSINATO DE MARÇ.AL GUARJ\NI 

Marcal Guarani era um dos lideres indlgenas mais destacados na defesa 
das" terras de seu povo e um critico lúcido da at.uaç áo da FUNAI. Foi ele 
o escolhido pelos indios para dirigir em Manaus um; mensagem no papa, n~ 
ocasi~o de sua visita ao Brasil. Em 1982, foi convidado especial de uma 
ee uua reuni~o internacional em Boston, EUA, de lideranças indigenas pQ 
ra 2nalisar a atuaç~~ de companhias mineradoras em ;reas indígenas no 
mundo inte:i.ro, reuni~o em que participaram rep.cesentantes de povos abori 
ge~es dos cinco continentes. - 

A morte de Marçal inscreve-se numa longa série de assâssinatos de lide 
ranças indígenas do país, só neste ano <le 1983, sabemos do assassina~o 
de "s e.í.s I<aingang em Guarita/RS, (2/6/1933), de Edísio Pataxó Hã-hã-hãe. 
na. Bahia ( 8/6/83) , Alcic1es Hu.xu.cali em i"linas Gerais (10/7 /83) e dois 
Xul:uru-Kariri em Alagoas (no mês de Setembro) . Algumas dessas mortes fo 
r~m praticadas com =cquintes de crueldade como a do indio Alcides Nuxa 
c~li, que depois de morto, tev8 as orelhas cortadas, mantendo um~ tr~di 
ção bárbara que persiste desde o inicio do século passado, em que o as-· 
s as s í.no comprova seu crime apr e s ent.ando ao mandante, como recibo, as or e-: 
U1ao dzs vitimas. · 

Em todos ·esses· casos nenhum dos a s s a s c t nos foi preso. A única exce ss So 
ê p índio Hygino Pa t.axô , a quem se .í.mput;a a responsab5.lidac1e da mo.r t o do 
c ac Lqu e Edisio Pataxó, r e spons aó í.Lí.dade que, como é sabido, reca:L na ci 
v:i.s20 interna do grupo provocada pela FUNAI. 

I' 

~ morte de Marçal Guarani, repr~sentante aut~ntico dos interesses da po 
pu í açâo indígena, 113.o pode ficar impune. Os deputados Mário Juruna; I-Ia· 
ro1<1o Lima, Aldo Arantes memoras da Comissão Parlamentar do 1ndio, os re 
pr e serrcant.e s da UNI (União das Naçoes Indígenas) , representantes ·aa .!\Ni'.:~·· 
BA, CIMI, CPI-SP, l\.NI\I-RS: ABl\-DF, INFSC .- C.ADII?.,J 1 reunido ti nos dias ?6 
e 27 em Brasília 1 exigem das autoridctc1es p l eno s e sc La r cc í.mo nt.oa · das ci:r 
cuns t ânc í.as que errvo Lve.r arn a morte· clE! l\'l~11:çal Gué)_J'..".e1.ni 0 a purd.ç~o nâo só 
dos assassinos diretos 1 mas t.ambêrn de seus mandantes. 

Para que sejam garantidas essas pr ovã.dêricã as ã ndd spcns âve í s , ericarní.nhcruo s 
cópia deste documento à OAB, so lí.o í t ando que esta designe representante 
p2r.u acompanhar o caso. 

Diante de tão nárnaro crime perpetrado no seu estado, encaminhamos 

l_ 
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.. . .• 

também ao governador do Estado do Matto Grosso do Sul ~ara que 
proceda às iniciativas que se fazem necessárias. 
Encaminhamos ainda este documento à Comissão Permanente; do Indio 
para que delibere sobre providências que se fazem necessárias e 
que acompanhe de agora a~ diante todo o case de violência contra 
índios. 
Encaminhamos finalmente este documento ao Sr.Presidente da República 
para que tome ciêncàa da violência que está atingindo as áreas 
ind.igenas especialmente quando se generaliza a idéia nos meios 
indigenistas de que, seja, por acão seja por omissão, é primacial a. 
responsabilidade dos órgão federais. 
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Circular nQ 01/CPI-SP /84 

C E D 1 - P. 1. B. 
DATA ;z, , j ~ ee -- ,• , .. - . 
coo. v ? • . e_., 

são Paulo, 30 de agosto de 84 

Caros amigos, 

No final da gestão passada (1983-Presidente:Profa , 
Lux Vidal), foi organizada uma s~rie de discussões internas h· 
CPI-SP visando ao exame do seu papel no contexto atual da luta 
política em apoio à causa indígena, 

Como consequência destas conversas, a CPI-SP optou 
por enfatizar as atividades de seu departamento jurídico: promo 
ção e acompanhamento de ações judiciais por comunidades indíge - . 
nas, pesquisa de jurisprud~ncia, acompanhamento dos projetos de 
lei em trgmitaçâo no Congresso Nacional, assessoria a deputados 
e senadores1 elaboração de pareceres jurídicos relativos a medi 
das do executivo contrárias aos interesses e direitos dos povos 
indígenas ( como decretos,. exposições de motivos interministeri - 
ais , etc.) • 

A concentração de esforços nessa área necessáriamen 
te impiicav2 em desativação parcial das demais atividades da co= 
missão: publicações, atendimento ao público, trabalho sistemáti 
co junto~ imprensa, organização· de semana do !ndio, organizaçãÕ 
de eventos voltados à assessoria ou ao fornecimento de subsídios 
para o trabalho em áreas indígenas (encontros~seleção de materi 
al para leiturai etcd)º Decidiu-se suspender a publicação do Bo~ 
letim da CPI-SP e apoiar a elaboração de um outro, pela UNI-Sul. 

Para maior agilidade nos trabalhos e maior efici~n 
cia na organização interna da CPI-SP, ficou decidid2 a criação 
de uma nova função/remunerada, a de Coordenador. A advogada Ma - 
ria Eunice Paivaf que já vinha colaborando com a Comissâo9 acei 
tou exercer este papel. 

Em fins de dezerabro de 1983 foi eleita a nova dire 
toria~ encarregada de implementar estas decisões: 

Presidente~ Maria Aracy Lopes da Silva 
Vice-Presidente: Lux Vidal 

: Manuela Carneiro da Cunha 2º Vice-Pres. 
lQ Secretário 
2º Secretário 
l º T.esoureiro 
2º Tesoureiro 
Suplentes 

Mara Manzoni Luz 
Cláudia Andujar 
Renato Li.nke 
Dalva Carmelina Grisi 
Bet ty Mindlin 
Roseane Pielger 

Para que os lliembros da CPI-SP possam ter U!ila visão 
de conjunto das atividades da entidade durante o lQ semestre (ja 
neiro a julho de 1984)9 relacionamos, nesta 12 circular, as - 

Atividades Específicas do Departamento Jurídico: 
a) Qªso E~tax6 Hã Hã Hãe {BA)- gestões junto à Fuani e a Justiça 

de Camacâ , BA ~ ew. conjunto com advogados do cn::r ~ visando ao . 
relaxamento da prisão de Se bastião e Higino Patax6 ( já Obtido) • · 
Levantaru.ento elli Itaquacetuba-SP e Poá-SP e Capital da documen 
tação relativa a Sebastião. Assistência à familia de Sebasti;o 
residente em SP • 



b) Caso Xoc6 (SE)- já vinha sendo acompanhado há alguns anos pela 
CPI. No 12 semestre de 1984, um dos advogados do departamento 
jurídico viajou ao 0ergipe para dar assessoria geral aos índi 
os~ contato com entidades envolvidas e seus advogados e levan 
tamento dos processos ern. que são parte estes índios. 

e) Caso Terena ~acompanhamento, inclusive com procuração nos au 
tos, pela advogada Carla Antunha ( que iniciara esse trabalho 
através do Centro de Trabalho Indigenista) • 

d) Caso Guarani do rio Silveira (SP) -acompanhamento do processo 
de regularizaçao das :berras indígenas, pelo advogado Jiarco An 
tônio Barbosa (trabalho também iniciado no Centro de Trabalho 
Indigenista). Marco atua como advogado dos índios e integra a 
equipe de indigenista da Sudelpa. 

ejparticipação em grupo de trabalho da Faculdade de Direito da 
USP, sob coordenação do Pz-o f", Dalmo Dal.La rd , com iaerabro s do 
Cil'fI,UNI~ PUC-SP, CPI-SP, e CTI. Casos examinados: demarcação 
da aldeia Guarani de Itariri(SP); representação de inconstitu 
cionalidade da Exposição de Motivos nQ 055 º 

f) publicação de 3 números do Boletim Jurídico CPI-SPa O primei 
ro deles é dedicado a: Os Patax6 na Justiça; Demarcação de Ter 
ras-Novo Decreto e Capacidade Processual das Comunidades Indí- 
genas é Reconhecidaº O segundo : Atividades Legislativas do 
Dep º :Mário Ju.ru.na ; !ndios na Justiça - Gavião na Montanha , 
Patax6 Hã Hã Hãe e Kainkang;Mangueirinha. O terceiro: Cons 
titucionalista Defende Alicabilidade do Art. 198; Por urna Con 
ceituação Jurídico-antropológica de Terras Indígenas e índios 
Fazem Auto-demarcação. O Boletim tem contado com a colabora - 
ção de advogados de outras entidades~ além dos membros do Depo 
Jurídico da CPI-SP º Tem sido distribuído gratuitamente a uro. 
número crescente de advogados no país e no exterior. 

g) participação em grupo de trabalho, f'o rmado por representantes 
do CDU-Brasília~ Fundação Nacional Pr6-JVIew.6ria e CPI-SP, para 
discussão de um extenso que s t í.o nár-Lo do CADAC(México) sobre a 
legislação indigenista brasileira. As infonnações serão parte 
do arquivo sobre a legislação indigenista sul-americana eill or 
ganização pelo CADAC º 

h) dado prosseguimento à análise da legislação recentemente publi 
cagão e dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacio: 
nalll com vistas à prevenção de possíveis efeitos nocivos des - 
tas medidas sobre os índios e suas comu.rúdades. Assim é que 
rae r e ce r am a.tenção especial e permanente: 
- o Dec. 8Gll8/83ll sobre demarcação de terras indígenas e a 

Iortaria 002 de março/83 que o regularaenta; 
- a Exposição de füotivos 055/83» que dá compe bêncá a à Polícia 

Eilitar para reprimir e previnir conflitos em áreas indíge 
nas; 

- o De c , 88985/83 li que penai te a raí.ne r aç áo em áreas indígenas 
por empresas particulares e ainda não regulamentado; 

- o Projeto de lei nQ2465 de autoria do Depº João Batista Fa 
gundes» que prevê a emancipação administrativa dos índios; 

- o Projeto de lei de nQ lol79 de autoria do Depo Mozarildo Ca 
valcanti, sobre a abertura do garimpo de cassiterita em áreã 
dos Yanomalili (Roraima) ; 



- o Projeto de lei de novo Código Civil no seu art.3º1IV9 que ini 
ciou tramitação na Cfunara Federal fazendo retroceder a capacida 
de relativa do índio para a incapacidade absoluta. Este projeto, 
ora em tramitação no Senado, teve a redação final do art. modifi 
cada e remunerado para art. 4º9 § único9 retormando a capacidadi 
relati VOo 

O Jurídico da CPI/SP9 refletindo a preocupação geral da 
área indígena e indigenista9 elaborou uma proposta de emendas ao 
e.e. para a fase de tramitação no Senado$ objetivando transpor pa 
ra este estatuto civil matérias de direito indígena estabelecido 
na Constituição Federal e no Estatuto do 1ndio , visando com isto 
maior divulgação dos dispositivos legais referentes ao índio eco 
munidades indígenas (dos códigos de leis do país, o civil é o mais 
consultado). 

A análise da investida legislativa de 83 sobre questões 
indígenas foi fartamente divulgada através da imprensa, jornais de 
entidades congêneres, Boletim Jurídico, Congresso Nacional(através 
de vários pronunciamentos de seus deputados e senadores que seba 
searam nestes estudos) aléill de dado conhecimento e exp~anação aos 
maiores interessados1 os índiosº 

Tratando da atual política indigenista oficial da qual 
é parte a arremetida de decretos e projetos de lei contra os índi 
os. foi elaborado um documento e enviado ao Grupo de Trabalho que 
estuda os problemas das populações indígenas na Sub-Comissão de Di 
reitos Humanos da ONU, em Genebra. O ~esmo documento foi também r~ 
metido às entidades de apoio9 nacionais e estrangeiras. 

Com relação ao Projeto de lei nQ1179,(abertura da Serra 
de ~urucucus ao garimpo) ,foi elaborado parecer jurídico em assess~ 
ria oferecida ao Deputado Gárcio Santilli, relator do Projeto r.oza 
rildo na Comissão do 1ndio º O referido parecer contribuiu po si ti: 
vamente para a Llodificação do projeto pelo seu próprio autor e pa 
ra o voto do relator solicitando o retorno do projeto à Comissão 
de Constituição e Justiça. 

iJ participação no seminário ;,A permanência hist6rica do índio no Bra 
sil H, realizado na PUC/SP 9 a convite do Departamento de Ciências 
Sociais desta Universidade1 em maioº 

j) participação em curso especial para as comunidades indígenas e a 
dvogados,promovido pelo Instituto Internacional de Direitos do Ho 
mem, de 02 a- 26 de julho, em Strasbourg9 França; participação, de 
30/07 a n4/ri8, nos trabalhos do Grupo de Treibalho da Sub-Comissão 
de Direitos do Homem da ONUj em Genebra1 cujo objetivo é um.a De - 
claração Universal de Direitos das Populações Indígenas. ~sta 
viagem foi feita sob o patrocínio da Oxfam 1 co-participação na 
elaboração de artigo encoiae nda do pela Comissão de Direi tos Ruma - 
nos da OEA sobre Direito Indígena no Brasil e que será publicado 
pela revista dessa Conissão. 

Gostaríamos ainda de comunicar que as reuniões semanais 
da Diretoria da CPI/SF (às 31 feiras1 17:00hs) e as de seu departa - 
@ento jurídico (às 6ª feiras917~00hs' sio abertas a todos os sócios 
e interessados. Esperam.os poder contar com a sua presença. 

Un. abraço amigo da 

Presidente Comissão Pr6-1ndio/SP 



Circular nº 02/C~I.JP/84 

~io Paulo7 15 ds setenbro de 84 

Caros amigos. 

Jando continuidada ao que iniciamãs na circu - 
lar anterior , apresentamos a seguir as atividades da CPI-S~ 

em seu conjunto, dur~nte o lG semestre deste ano. ílossa in- 
•.• , . f , . t 

tençao e 1n armar ~acios e consultores do nndamento dos ra- 
b l . ' d ' 1 .•. ' . . "' r 1 a nos e canvi a- os a por~icipaçao~ sempre 4ue passive • 

Em abril a crI-SP concluiu a preparaç;o de um 

~udio-visual sobre os povos indÍ9enas de s;o Paulop j~ ini - 
cindo n,-! :]estão nnterio r f e pub Lí.cou , em co-odiç~o com a E- 

, N 

ditora Yankatu , o livro Indios no :atado de Sno Paulo:Resis ----- -- - .•. ~. _..,.....,_. __ .. __ -- .•. ------ --- - --- 
t.,. . f. - encia e Tr~ns·i~ura~ao. 1 - • • - .:---.~-.L - , , 

Para a :omana do Lnd í.o , foi organizado uma so- 
rie de atividades(mostra de materiais Eudio-visuois o filmes 

sei~uidos de palestras 8 de ba t a s ) o:11 escolas hlUnicipais .• U 
p r o j r arna s t a L coH10 p r o epn ·to pela CflI-S.1 e aceito inicial - 
mente pola Secreb:iria da Ec.JucaG30 do rlunici -í o Hãu pode sor 
intG;Jralmente realizado por empac Ll.ho s criados, ?.: Última iio 
r.::1, por representantes do mesma :_jecretoria •.. ,\posar disso ,o 

tividades do mesmo tipo fore~ realizados ein 15 escolas (an- 
tre oficiais e part!culcre~ 1 desde as prim~rias ot~ GS ins 
títuir.Õos universitários) ; · - , 

Cs filmes9 os ~udio-visuais e as puulicaçÕss 

de que a Comi ~·s::iÕ di spÕe para di vu 1 ;é:c;ãa e consulta foram rnu_!. 
to procurados durante todo o s eme s tr s ( com maior concentra - 
'"" b • 1 I d ' • r , d ) • J. • , Q"é,D em C1 ri , c ouo e e se c ap e r a r j .,·1ernuros a, 1rei.or1a,so- 

e ias da CP I- T e prof"issionais rio úGp to :::rur idic o participaram - 
amplamente de debates (Folha de ~;o raulo,SESC, TV Cultura , 

Secretaria do Interior e outros) , de um ato p~blico ( no 

~:aap , p r-ouo v.í do pela s:_.pc) e de inúmeras ontrevistac à im - 
prensa. Us temas mais nbordados foram aqueles ~ue significa 

vam, no r.1or.iento, rpaior nmeac;a aos povos indiaenas , geral111e_!l 
te consubstancia~os no que se convencionou chamar a ofensi 
va le~;islntiva · : atribuiçr:o de incapacidade absoluta c o s {~ 
dias no t ax t o do p r o j o t o c:Jo novo c6digo Civil j decreto pr~ 

sidencial pernitindo pssquisa e lnvrE minero! por companMios 

'1~ 
---- - --------- --- --- - ------- 



ostotaia a outras 01.1 ã;caas S.ndi,J~nas 7 p:i:ojeto da lei do ·~epu .• 
~~ \ " tado 1oao ~npttata Fa~undaij tPQS.Jíl, ora favor do awanQipaçeo 

dos !ndios.s a outros do g~n~ro • ·: "n t aa pÚlilicaa Q i:11:ti 2oe 
rarpm d!otribu!dos cos Jornais~ a amiosorae da r~dio a tel~~ 
visia aobre p~oblamas ~speo!ricoo, 

' ?. , 0.J?.o,i,o. no íleJ):/1!ª.!l.~~~ )H'.'!!.9.e-1.Ul 
I\ c::ir .• · .... r cpo í cu o 11 Encontro tloci,jnol dos l-uvua 

IndÍganas realizado om·ahril,.pal~ Uni;o daa Naç;oe Ind!~en~s, 
~ , - am · rae1lia ; verias me.nb co s da Comiasao pal.'ticipa~am de or _;~ 

niia1;ã~ doa a ti vi dadas da san volvi dos du r an t a a Ejnoontro; a C:1 I 
SP raaponsoLiliiou-se palas daaposss da f~otij do 5nibus ~uo 
transportou os !ndios rapreílantant~s do ragiia sul do pa!s ~ 
rouni;o; prGst u aaeossaria L UNI para a publicaç~o do catti~ 

lha .~º.~ª-~ ,,Ç.~~íi.~. , '1.f.etri~.)·J!da co s Índios (u:r:ant~ o Encontro , 
Com ·• rasoluc;ão da crise rio ;an0u a o mudança 

~ , 
nn prasidano!a do funei ( atavio re~caire ~imc "~ Jurandy~ fon ... 
aacc ) , aC?I"SP rol rocurPda por lido~ançoo xinguanas p~~a 
discussão e nvsliaçÕo .do signiricndo jo porticip~gÕo de !ndios 
em- cat"goe cl-Q. o-l-t-o escral'ào na Funr'i , - ui i1:rnrJf;P - interne 1.fi:f-pai 
(JUe lndÍ'Jena da '{ingÚ foi exa1,1inoda com 1.1air dotalhe ., 

)~ 1' saesso ria f'lar La: ient.e r ...,....., .......•..•... .,...... .... -,............,. ...•.•.• 
v,rios contutoe forem fGitPe con os deputado~ 

ligado6 ~ defeeo da causa indigGna, Uma óolebora9bo efetiva 
foi possível co~ al uns pa~la~ontares da ComisaiP do Índio ,Em 
rins da 03 havia aLdo de a í.qnadc , pela Com.ieepÕ fleJ.'len1antQI! ome 

•••• • ,... N N M r 
sub .• oomisseo pa r a axcuí.ne c o caso l·1at::xP ::a !le 1-!ai " !! Cfll.-S.' 
(sseim como o :naÍ-'.~) foi convã dacín a pflrtic:ipar da visite dG 

•.•• • # ! InspecQao polos deputndos a araa ind. gona a enviou uma rijpre6an -+ 
tegbo , Os dasdobra'nant.os da questão Petaxó ne C.cuaJ-ssa~ do f ndi.o 
.• ainda. GJTl ande non co ..•. ,. Vi$oncJo-o 1iH.ll1-.J1:;:~o do p7:pp).e•.1a. da teJ.>:i:e 

_i~~[gena, forem igualmGnta acoqpanhados p~la cr1~or , atr~vlij da 
assessoria G.O Jepu t ado , ,ai:oio Jantilli ( r ~: r., •. :;r) a da depo.im.f.m• 

N ~ f ~ to apresentado .e11 aanaan de C.omissao do ndio ) na Cama.ri;. ., f'Ja 
mesma (:)essão pa,rticipararn a ':' .~. , a IJF ;~ a o :·.11:J .. · ... a ~ 

,'ar ac o z-do vorl.Jnl, o lt!C:6c ( InetitutP da '::$t1.1do~ ,, .,,. . ., 
Socio Econor:ii..cQS ; , com nc1Je e .1 :-rasJ.lia o dodi.ci:;do 1ao nssassa• 
?a·,1ento parlamentar ; passou n divulQar entn:) depu t.ado s e ~úmndo - ree oa meteriais preparadas pala CPI~sr; ~o raosmo towpo, o In~ije 
passou a onv.ia~ ,:eg,ulor.:ionta 1i c;11 .• :;~> PS textos de Pl'Pjatos de 
laia qua ere dada .entl.'oda no Congresso a reiato~ dQ .anda:n~nto dos 
que ja estpua~ em t~amttaçio ~ ~m p~ojeto do fioonoian~nto desta$ 

.•. 



atividades (e outras, complemontares) , e para o qual ain ...• 
da não obtivemos resposta definitiva, foi feito pela CPI- 
SP , em favor do Inesc e enaaminhado ~ Oxfam. A idéia se 

ria de a Comissão contratar os serviços do Inesc. 

4. Contato com a Funai 

totalidade do 

tos criticas 

Os contatos com a Funai, durante a quase 

lº sem~stre ! foram f~~tos apenas em momen- , -- - ----- - 
e atraves de telegramas de protesto ou car - --- 

tas em que a CPI-SP solicitava esclarecimentos ou cobrava 

medidas necessárias em casos concretos, como o dos PataxÓ 

Hi H; H;i-j Xoc~ , Maxakali, Xingue Xavante{Pimentel 

Garbosa) • 

Duas audiências foram iºº entanto, manti 
. - 

d~s com o Presidente da Funai, Jurand~ Marcos- d~ Fónseca, , ' ' 

nos ultimas dias de junho. A CPI-SP foi representada-por 

sua presidente, acompanhada por Olympio Serra. Os serta- 
" nistas Porfirio Carvalho e Odenir Pinto de Oliveira esti- 

veram·presentes. Os assuntos tratados foram: a situação 
, ,.. '1W - 

dos Pataxo Ha Ha Hai da Gahia e medidas ,que devem ser to- 
madas péra sua resoluç;o; a situaçio das,terras Xereote; - - - as condiçoes para o acompanhamento por antropologos dos 

casos de sociedades indÍgenas atin~idas pelo Projeto Ca- 
, ( - rajas; a politica indigenista oficial em Sao Paulo : su - 

gestãe de assessoria especial aos Guarani (coordenada por 

Rubens Thomaz de Almeida), não reconhecidos pelo ~ntão D!! 

legado da Funai em Gauru , Sr. Álvaro Villas Doas; o con 

vênio Funai/Governo do Estado de são Paulo, através da 

Sudelpa, para demarcaç~o das terras Guarani de são Paulo. 

No segundo semestre, demos inÍdio a um 

trabalho de avaliação e reorganização interna da CPI-SP. 
- r Este processo e as frentes de açao pcl1tica assumidas pe- 

#W , ; ,.,, 

la Comissao Pro-Indio de Sao Paulo a partir de agost~ se- - , rao o tema da proxima circular. 
Por ora, receba um abraço da 



7--·-;·--· ---- - . 
' . 

:·.~ 
~ ••. ~ • r...,J, • ~ 

são Paulo, 30 de outubro de t9B4 

Caros amigos, 

1 , ' 
Cumprindo o pometido, voltamos a informa-los. 

Desta vez, queremos que vmcê tome conhecimento das aàmmwidades 

da CPI-SP neste segundo semestre de 84. 

•• 

A partir de agosto, demos inicio a um processo 

de avaliação da experiência do primeiro se~estre. Concluímos 

pela importância da manutenção dos serviços de atendimento ao 

p~blico(sistematização de material b~sico para consultas e pes 

quisas na própria Comissão, palest~as e divulgação do material 

audio-visual e fÍlmico) e pela reativação do setor de publica- 
,w , , ..., , 

çoes atraves de novos numeras dos "Cad~~nas da Comissao Pra- 
, - Indio de Sao Paulo". 

Desta avaliação resultou uma redefinaçãa da coorsenação 

da entidade: Eunice Paiva passou a coordenar especificamente o 

departamento juridico; Mara Luz afastou-se do cargo de lê secre- 
, . 

tar1a e passou a ser a coordenadora da CPI-SP como um todo. Foram 

definidas atribuições de cada coordenação e suas relações com a 

diretoria. O objetivo foi aument~r a a eficiência da própria Co 

missão e facilitar o trabalho das pessoas envolvidas. Ficou es 

tabelecido o sistema de contratação por prestação de serviços por 

tampo determinado para estas funções. 

As questões ~entrais ~s quais a CPI-SP se dedicou nesta 

! 
i 
1 

. 1 

1 

1 

1 

,.., ( 

Frentes .. ~.ª--ª.i.ª.~-p.011 t í c a : 

periodo foram as seguruntes: 

a) fÓqi_Qº. _(~.i."Z~l- Com demais entidades ligadas à cau- . ., , , , 
sa 1nd1gena ( CIMI, ANAI/RS, ANAI/CA,ABA, Gabinete Deputado Maria 

Juruna, UNI-SUL),díscussão substantiva de proposta de emenda ao no- 
, - ,.., 

vo Codigo e da oportunidade de sua apresentaçao. A posiçao dos de- , 
mais grupos era no momento, contraria ao envio da emenda e foi res- 

peitada. 



.•... 

; 

b)Min~raç~~-~~ ~~~~~ ~~d{~en~~ - a CPI-SP participou, com as de- 

mais entidades e associações profissionais ligadas à 'questão in- 
, , - ; - 

digena, de uma serie de r~unioes em arasilia para elaboraçao o a~re- 

sentaç~o ~ FUNAI de um parecer conjunto sobre·o decreto govornum8n- 

( ~ ; ' ~ 
tal nº 88.985/83) que abre as areas indigenas a mineraça~ por la- 

vra mecanizada e a portaria que o deveria regulamentar. G c~tcr1so 

parecer e outros documentos de interesse sElrÊio publicados em 11_D Ques 
,w ,-J ., (' • ,.., •• , . 

tao da Mineraçao em Areas ind1genas- Cadernos da Com1ssao ?ro-:i:n9io1 

nº 4 (no prelo). Para seu conhecimento, enviamos c~piê de um rnsumo' 
r, 

do parecer, em anexo~ ~ltima circular(rº2), O resumo fGi ol~borado 

para maior facilidade do divulgnção da 2rgumentação central pu~ nos~ 

sos colegas no Rio (Bruna Franchetto, Claudia Menezes e C&rlo3 Mar~s) 

Para a redação do parecer propri~ments dito, 3 ÇPI-SP encarresoG-se ~ ~ 
,.., , 1• 

da avaliaçeo política da quest~o e para t3nto consultou cerca de tri~ 

t~ pessoas. O documento fiQel refletiu a posição un~nime de todes as 

entidades signat~rias: UNI, ABA~ANAI/BA~ANA:/ílS,CPI/SP,CCPY9CONAGE, 

CIMI. A portaria nio foi assinada e, por enquanto, a ameeça ds ~ais 

esta invasão 1s ~reas indigenas, ost~ suspensaº Coletivas do inrren- 
,.., , ,... 

sa, participaçao em varias dobot~s n2 T~ ,', agora, a organizaçao de 

um debate na Folha do SP9 for8m outras p~ovid~ncias tomadas pel6 

CPI-SP com relação a osta questão. 

e ) f.52 n_ ~ti~~~-~~ e_ - Te v e i n i e i o a d i s cu s sã o d e um a p r o - 
posta de realização deu~ Encontro- 8m S~o Paulo, cem ampla pa~ti 

cipação, para uma reflexão inicial conjunta s8b~e uma nova le~isla: 
,,.,, ( , ~ 

çao indigenista para o pais. Esta planejado para fevereiro proximo, 
, .,. , 

em principio e fornecera subsidias de carater político para um8 se- - .,. ,., 
gunda reuniao agora de carater mais tecnico e com participaçno res- 

trita a advogados, a ser realizado em abril pelo GT PQpulcçÕos ln- 

digenas da OAB/RJº 

d)Programa d3 Govorno - com visitas~ elaboraç;o de um 

programa de governo baseado na implantaç;o de uma politica indige- , 
nista democratica, as entidades de apoio o a UNI reunira~-so en 

Grasilia1 em fins de outubro. Um p~imoruro documento, contendo ~s 
, - linhas gerais do que seria tal política e suscitando tal discussao, 

foi elaborado e apresentado a Tancrodo Neves. c6pia. deste documento foi 

anexada~ nossa circular nº2, para seu conhecimento. As ontida~os 

propuseram a realizaç;o da um Simp6sio sobro a ~ucst~o IndÍgo~a a 

ser promovido c o n ju n t amejb e e pela Fundação Pedro Horta (Pi"iDu). Se- - , ,. 
gundo as previsoes, devera ocorrer em fins de novembro e devera 

contar CQm participação ampla. Divulgaremos posteriormente os re 

sultados. 

) 
,. ,.., - , , 

e Pataxo .. Ra-Ha-.Hai - por proposta da ANAI-BA j devora 
" , ,., 

ser deflagrada uma r1campanha pela Su~~c~ivEncia do Povo Pataxo ~a- - ~ . ~ 
Ha-Hai", dada a situaçao crescente drom.::-tica e insustentavel e:n que 

u 



- , - s~ encontra essa populaçao. A Campanha devera contar com a participaçao 
" . 

de varias entidades, inclusive a nossa. A abertura de. Camp~nha se- 

r~ feita em S.P., com a ehtrega de um documento 1 Anistia Interna 

cional com ~m pedido de intervenç~o. 

f) _g_~vi~~ .d_é!___f~:~r~ - A CP I-SP, a pedi do dos prof is- 

s ionai s envolvidos, organizou em S.P. uma.,.reunião para discussão da - ,... , 
proposta de indenizaçao a~s gavioes pela passagem da linha ferrea , 
da µrojeto Ferro Carajas em suas terrns. 

"' - , Como voce deve ter sentido, as relaçoes ent1re as ve- 

rias entida•los do apoio à causa indigona está amadurucendo rapida 

monte, propiciando a tomada de posiç;es conjuntas e o trabalho co 

mun. Por outro lado, informa~Ros o Deputado Mareio Santilli (PMD8/SP), 

~s pressões, por parte de grupos econômicos e fazendeiros com inte- 
• , ,.., , • ,l'I, ~ 

r~ss€s ~ torras indiJGnas, sobre a Comissao do Indio da Camara Fe- 
deral, sobre a FUNAI e ou~ras instâncias do Governo fazem-se sentir ~ 

" com forço crescente em Brasília, O intuito seria criar uma correl~ 

ção do forças contr~rias aos povos indigenas constituída como f~to 

consumado no in~io do próximo governo. 

Por orn, ~ sÓ. Apareçn sempre que puder (rouniÕes da 

diretoria : ~s 34 feiras, 17:00 hs, abortas a todos os s6cios e in- 

terossados). Com um Gbraço da 

.•.....• 

. ~ .•...• 
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.-,- 
Comissão Pró-Índio de São Paulo 

Circular nº 04/CPI-SP/84 

sio Paulo92l de dezembro de 1984 

Companheiros, 

, ~ - Em face ao numero reduzido de pre3entes a reuniao 
convocada para o dia 18 p.p., n;o foi possível a realizaçio da 
Assembl~ia Geral da nassá entidadeoHouva no entanto, urna boa 
discussio a respeito da situação atual da C~I-SP e de suas po~ 
f - , s veis linhas de atuaçao em BS. O resumo do debate-esta anota- 

do em ata e pode ser consultado pelos interessados; 
~ , A ~ 

Convem, porem, que de tres resoluçoss desca reuni 
ia os membrbs da CPI-SP tomem agora conhecimentc:l)em face da 
dificuldade de composição de uma _diretoria neste momento, e da 
própria indefinição da situação política nacional,deciniu-se 
pela pro\ogaç;o do mandato da atual dirstori~ até marçopquando 

' l' 

será realizada a Assembléia Geral da entidad~; 2) neste perío- 
do, ·de dezembro de 84 a março de 85 e CPI/SP diminuirá a inten 

•, - 
sidade de seus trab~lhos, tendo como programa a cumprir o pre 

paro final das três publicações já iniciadas, a assessoria à 
UNI-SUL na montagem de sua infra-estrutura, a decisão sobre a 
localização 'da sede da CPI-SP. Para o juridico9 a prioridade s~ 
rá a discussão da legislação com vistas a uma futura constitui~ 
te no quadro da política indiganista oficial;,)a rsalizaç;o d~ 

"" , - uma reuniao axtraordinaria, para a qual estao convidados todos 

os membros da CPI/SP, em caráter de ~ergênc.!,!.L-no dia 4 de J!! \ 
, ' .? - neiro proximo,as 9:30hs.Como pauta esta, prevista a discussao do 

papel da ~pI/SP frente 1s novas mudanças de conjuntura política 
.. , , ~ N 

Nessa sentido, sera necessario pensar a nossa posiçao em relaçao 
~ FUNAI, tanto em sua organização interna quanto em sua vincula 
ção a outras instâncias do governo federal.É possível prever-se, 
a partir de 85, um aumento significativo maior da demanda do Es 
tado no sentido da participação,em seus quadros ou am suas ini~ 
ciativas,de membros das movimentos ligRdos ~ causa ind{gena. E 
isto dever~ afetar tanto os Índios quanto os não-Índios. 

Aguardamos sua presença~ 
Com um abraço de 

Presidente da CPI-SP 

Rua Calubi, 126, P@relizes, 05010 São Paulo, ~~t.: 864-1180, CGC 51 751 048/00IJl-72 Inscrição: isenta, 100 
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RESERVADO 

ANAÍ 
ASSOCIAÇÃO 
NACIONAL DE 
APOIO AO INDIO 

NATIONAL 
INDIAN SUPPORT 
ASSOCIATION 

ASOCIACIÔN 
NACIONAL DE 
APOYOAL INDIO 

NATIONALE VEAEINIGUNG 
ZUR UNTEASTÜTZUNG 
DES INDIANERS 

CGC/MF 89.327.902/0001-49 Cartório do Registro Especial 
de Porto Alegre n ~ 1575 
Livro A n~ 2. fl. 247 

Registro ST AS/AS 9322 
Livro A-8, fl. 19 

endereço I Caixa Postal 2857 
address 90.000 - Porto Alegre - RS 
dirección Brasil 

Porto Alegre, 08 de outubro de 198~. 

As ENTIDADES DE APOIO A 
LUTA IND!GENA E UNI 

Companheiros, 
Neste fim de semana estivemos reunidos em Salvador repre 

sentantes da ANA!-Ba, ANA!-POA e ABA. Aproveitamos para antecipar alguns 
- - pontos rela--t iv-os ae----enca-mi-nhament-o -à-a~eu.n--1.ã-o de -Bras!l-ia,. -nOS--P-?!-Óx-1mos- 

d1as 19, 20 e 21, e sobre a questão indígena na Constituinte, que quere 
mos submeter a voces. 

Quanto à primeira, imaginamos que o documento aAser elabo 
rado e entregue ao sr. Tancredo Neves poderia consistir de tres partes: 
Ca)diagnóstico da realidade indígena atual no contexto da política indi 
genista oficial, do SPI aos nossos dias; (b) princípios program.a-ficos de 
uma nova política indigenista; e (e) mudanças a curto e médio prazo, com 
ordem de prioridades. 

Entendemos que o documento deverá ser o mais sintético po~ 
sível, sem, contudo, deixar de jgstificar profundame9te cada colocfção, 
P.Ois disso dependera sua aceitaçao. Entendemos, tambem, de propor~ CP-! 
7SP a responsabilidade do esboço do primeiro !~em, possibilitando as en 
tidades se dedicarem melhor aos demais. Nossa idéia é que todos cheguem 
em Brasília com os pontos já esboçados de modo que na sexta-feira e no 
sábado se possa ampliá-los, aptofúndá-Íos e organizá-los, inclusive, se 
possível, alcançando uma redaGao mais ou menos definitiva. Imaginamos, 
também, que o documento deva íimitar-se aos "o que" e aos "porque", dei- 
xando-se os "como" para uma se~unda etapa. .• 

Discutimos, ta.mbem, a. participação dos "indigenistas aute.11. 
ticos da FONAI" nessas discussões. Nossa sugestão é que, para o domingo, 
sejam convidados a estarem conosc9 Ezequias Herlnger, Od.!nir e Porr!rto, 
pois neste momento as entidades ja teriam obtido uma visao global e con 
sensual, permitindo dedicação maior aos aportes des~es companh~iros. 

_ Pensamos, por ogtro lado, que devido as circunstancias a- 
tuais! lla..Q se deve convidar Mário Jurunai atribuindo-se o convite a ou 
tros ndios, funcionários ou· não da FUNA , ao critério da UNI. 

Na segunda, dia 22, as entidades poderiam novamen.te encon 
trar-se com o sr. Tancredo Neves, dando-lhe conta do andamento dos trabA 
lhos e, se possível, adiantando-lhe algumas conclusões1 com a devida co 
b~rtura:da imprensa.. Neste particul~r, solicitamos ao ~IMI obter, a.tra 
Vts do dep. Ha.roldo Lima (que poder,, se quiser, par~icipar das discus 
soes), a entrevista. com o cand!ato a pres1denc1a. 

Por fim em rela~ão à Constituinte, e sabedores das propoA 
tas da CP-t/SP e OAB/RJ, de promoverem painéis, com juristas, sobre o t~ 
mat respectivamente em novembro e abril185, sugerimos que estas gportun.1. 
dade s sejam utilizadas, es~eneial e prioritariamente, co,o reun.iOE;s de 
trabalho, com, participaçao de especialistas de outras areas, alem do 
Direito, atraves das quais se discutissem todos os aspectos do tema, cu.l 
minando na elaboração de documento(s) que, além de traduzir este estudo, 
refl!ta(m) o entendimento das próprias entidades de apoio. 

A Por motivos evidentesà pedimos que esta circular fique re~ 
tringida ao ambito interno das entl ades. 

Aguardamos notícias. Um abraço, 

c/-4 .U Gc:-i . 
Júlio M. G. )!fai,g~ 
Presidente. 

• 1 o/ 
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As entidades indigenista e de classe, reunidas·em 
Brasília, diante de graves fatos que atingem vários povos in- 
dígenas, sentem-se no dever de denunciar tais acontencimentos 
e exigir dos poderes e órgãos públicos imediatas providên 
cias. 

Os índios Parakanã, do Pará, contactados na déca- 
da de 70, já sofreram várias transferências forçadas, a pretex- 
to de liberar terras para a formação do lago da UH Tucuruí, com 
brutal depopulação do grupo. Atualmente, do território em .. que ···-· _ 1 

se encontram, parte foi indevidamente utilizada pela Eletronorte 
para reassentamento dos expropriados de Tucuruí. Além disso, no 
mesmo território, o GETAT encravou duas glebas para reassenta 
mento de posseiros. Assim, estes órgãos, de forma totalme~te ir 
responsável, e em afronta ao art. 198 e§§, da Constituição Fe~ 
deral, pretendem opor os índios aos agricultores. Exigimos o 
reassentamento destes em outras gleBas e a demarcação imediata 
do território Parakanã, conforme os limites propostos em 1978 .• · 

Os Índios Kiriri; do município de Ribei·t·a ··-ao···poínJ:iâr,· 
Bahia, estão. com o seu território totalmente intrusado, e .~?1:?. , : .. ·: 
ameaça constante dos assassinos do índio José Carvalho de _s.an"".' 
tos, liderados por Edval Calazans, que continuam, completamente·,. 

' ' ~ • • 1 •• 

impunes, circulando na região, tendo até elaborado uma lis_ta: à.e 
próximos assassinatos de Índios. Exigimos do governo da Bahia, 
através do INTERBA, o imediato reassentamento dos intrusos da â- 

! 
, ' 

' ' 

rea Kiriri, e a responsabilização penal dos criminosos. Do de 
legado da 3a. ~.R. da FUNAI, Leonardo Reis, exigimos a necessá 
ria assistência aos Índios, até agora inexistente. 

Os·índios Pataxó Hã Hã Hãe, do sul da Bahia, estão 
soo. uma situação insustentável, prevendo-se a iminência· de, ~'?vos 
e graves conflitos entre índios e fazendeiros. ,Estes, comandados 
por Jener Pereira Rocha, PediI!"o -_ Leite e· outros, ã luz do dia, 

estão armando milícias particulares, enquanto ·os l.1_74 índios 

passam fome, sem nenhuma cond~_ção _ -~'==- -~ub~~~~-~~<?-~~-' -~rn ªP.E:::0-~~- _ 
1.080 ha de terra. Por outro lado, a omissão do atual presiden- 
te da.PUNA! e do seu procurador-geral, Erineu de Oliveira Fi~ho, 
tem propiciado a paralização dos processos 

1judic~ais re_J.ati vos 

à área Pataxó, em tramitação no Supremo Tribunal Federal. 
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A sobrevivência física e cultural dos cerca de 
9 mil Yanomami, ao norte do Amazonas e em Roraima, está sob 
grave ameaça. As invasões de garimpeiros, empresas mineradoras 
estatais e privadas 

, são hoje o maior risco de extermínio dos Yanomami. 
Paralelamente,,, a pressão que setores do Congresso Nacional e 
Governo de Roraima vêm articulando, para que a exploração. de 
minérios no território Yanomami seja liberada, demonstra a im 
periosa necessidade da criação, demarcação e defesa integral 
contra invasões, do Parque Indígena Yanomami. 

A Petroorás vem realizando perfurações e prosp~c 
çoes, mediante detonação de explosivos, em muitas áreas indíge 
nas do Acre e sul do Amazonas, justamente aquelas ainda não de 
marcadas. Os Kaxinawá do Acre recentemente expulsaram uma equi 
pe de perfuração do interior da sua área, no Rio Jordão, pois 
o t.raba Lho não tinha o consentimento da comunidade, nem mesmo. 
aucor-í.z açâo formal da FUNAI. 

Os casos acima· são uma amostra tímida--a6-linpasse··-- - 

em que se encontram os procedimentos de demarcação das: terras 
indígenas. O Decreto n9 88.118/83, ao constituir um grupo in 
terministerial lgrupãol, incumbido de definir as áreas -a-se""--.,..- 
rem demarcadas, evidencia ter criado um mecanismo em que preva 
lecem os interesses anti-indígenas, tolhendo, retardando e·re 
duzindo as reivindícações·territoriais dos povos índios. 

Diante de tais fatos, em que os órgãos da admd.n.Ls . ..;. 
tração tomam a iniciativa de burlar a lei, atribuímos aos .. m.inis.:.. 
tros Mário Andreazza e Danilo Venturini a,-responsabi·lidade-dire~- ,~ 
ta por qualquer violência que venha a ocorrer, de parte a· par~e~ 

Brasília, 21 de outubro de 1984. 
CIMI 
CTI 

Conselh~ Indigenista Missionário 
Centro de Trabalho Indigenista 

r'• 

ANAI-BA- Associação Nacional de Apoio ao índio 
ANAI-POA'- Associação Nacional de Apoio ao índio 

- Grupo de Trabalho sobre Populações Indígenas da OAB/RJ. 
UNI - União das Nações Indígenas 
CPI - SP. - Comissão Pró-índio de São Paulo 
CCPY - Comissão pela;Criaçâo do P. Yanomami 
CDTI - Centro de Documentação .Terra e indio 
ABA - Associação Brasileira de Antropologia 

CPI-AC.-Cornissão Pró-índio do Acre 
CEDI - Centro Ecumênico de Documentação e Informação 
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Existem hoje no pais 180 povos indígenas, com lín 

gua, modo de vida e patrimônio cultural próprio. São, ao todo, 

220 mil indivíduos, remanescentes de mna população original de 

mais de 10 milhões de aoorígenes, eliminados no processo de con 

guista colonial. 

Pelo fato de terem nascido em território nacional, 

sao considerados cidadãos brasileiros, embora sua origem histó 

rica seja bem anterior à chegada dos europeus ao Novo Mundo. 

Observe-.s.e que nem todas as sociedades indígenas 

estabeleceram relações continuas e permanentes com o povo ego 

verno brasileiros. Esti:ma-se que pelo ~enos 15 nações se mante 

nham isoladas e arredias4 condição i~édita em todo o mundo. 

Os memnros das naçõ~s indígenas, além decida 

dãos brasileiros, são detentores de um "statusfl social reconhe 

cido em lei, que implica em um conjunto de direitos específicos. 

Seria inverdade afirmar que a legislação ~rasi1eira se despreo 

cupou da situação dos Índios. Desde a atuação pioneira ae· José 

Bonifácio, um elenco de leis e decretos buscou equacionar a 

questão. Pelo Decreto de 03 de julho de 1833, o governo imperi 

al estaóeleceu aos nativos a tutela orfanológica, ato que diz 

da urgência da defesa dos direitos indígenas. Em 150 anos, a 

existência de aproximadamente 30. estatutos legais comprova que 

o Estado esteve cônscio da sua obrigação de assistir às nações 

índias. 

Não obstante estas intenções, a prática indigenis 

ta nao tem sequer logrado a implementação das disposições le 

gais garantidoras dos interesses destas etnias. Veja-se, por 

exemplo, que apesar do compromisso assumido no art. 65 da Lei 

n9 6.001/73 - demarcar todas as terras indígenas atê dezembro 

de 1978 - apenas 14% foram, de fato, demarcados e homologados. 

A falência da política indigenista oficial se de 

ve nao apenas a proolernas práticos, mas também, ultimamente, ã 
criação de dispositivos legais que a comprometem irrecuperavel 

rnente: entre outros, citem-se os Decretos n9s 88.118/83 e 

88.985/83 que tratam, respectivamente, do procedimento de de 

marcação das terras e exploração dos recursos minerais em ãreas 

haoitadas por povos indígenas • 

• 
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O exame geral do quadro institucional vigente de 

monstra ser indiscutível e inadiável a revisão da política in 

digenista posta em prática até aqui, reafirmando, no bojo do 

debate institucional, a realidade pluriétnica do país. 

Para que esta reforma seja legítima, é preciso 
que reconheça-a identidade diferenciada das etnias indígenas, 

o direito de existir segundo padrões específicos de ser e de 

pensar, posto que cada povo indígena possui suas normas funda 

mentais de funcionamento~ estabelecidas anteriormente às re 

gras estruturais e jurídicas da sociedade brasileira. 

Cumpre, ainda, que reconheça o direito das naçoes 

Índias de se reunirem .e organizarem politicamente, confonne o 

~rt~ 21 da Declaração Amerjcana dos Direitos e Deveres do Ho- 

zaem, 

Rejeitar tais princípios;-como até aqui se tem fei 

to, implica, inevitavelmente, na intensificação de conflitos, 

cujos reflexos, inclusive, ultrapassam as fronteiras do país. A 

nível interno, tai.s conflitos têm o potencial de desestabili.Z.p.J;,,_ .. _,_1 

o próprio aparato do Estado, como episódios recentes vêm demons 

trando. 

Ê necessário, igualmente, reformular o órgão exe 

cutor da política indigenista ofieial, para adequá-lo a estes 

parâmetros. Para tanto, deve-se ~er presente que a relação en 

tre o Estado e os povos indígenas precisa resgatar o real sen 

tido jurídico da tüteLa, segundo 6 qual ao tutor cumpre acolher 

a vontade do tutelado, garantindo-lhe à·sua manifestação e o 

agir conforme ela. Esta relação, até o momento, em total des 

virtuamento da intenção legal, tem se revestido de um caráter 

de dominação, em que o Estado, travestido de .cur adoz , ar roqa+ee 

substituir a vontade indígena, excluindo-a de toda participação. 

No momento em que a sociedade brasileira volta-se 

para a instauração da normalidade institucional, é imprenscin 
dível que as forças políticas empenhadas nesta reformulação en 

carem a questão indígena como elemento constitutivo à democra 
ticação do país. 

As entidades de apoio às nações indígenas, reuni 

das em Brasília, entendem que os desdobramentos destas consi 

derações alcançam tal grau de magnitude, que só poderão ser 

tratados adequadamente em forum nacional, especificamente de 

signado para esta tarefa: a formulação de urna nova política in- 

' 
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digenista. 
Brasília, 21 de outubro de 1984. 

-'~ /V? - ~ 
As6"0C1-ação Naciona?'d~~o~~~o - Porto Alegre/RS r .. ~ . 
Centro Ecumê~o de Doe entação e I~formação / Centro 

de Trabalho Indigenista· 

ua»;«: 
Centro de Documentação Terra e índio/ Comissão Pr6- 

-lnd,i.o --Mato Grosso 1 
.'f/ ( - i· [! ; , . • •. ~ 

, ~ ' • • I f 1 ·- ~ --l1_1..i ,-, /t { [1-'YJ.,·L 
Com'issao de Assuntos Indígenas da ...Associação Brasileira 

. . 
,de ·Antropt:>logia é'\ 
'Q.Q~~~ ~ ~ 
Comissão Pela Criação do~Yanomami 

~~ "~--kt ~~ 
- Com1ssao Pro-:n~=- 

~~Sio - são Paulo - 
,.. - . -~ 

Populações Indígenas da OAB/RJ 
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Brasília, 9 de novembro de 1984 

Nos dias 19, 20 e 21 de outubro, reuniram-se am Brasí 

lia doze entidades de apoio à causa indígena, representativas des 

se movimento em diferentes regiões do Pais: Associação Nacional 

de Apoio ao índio (ANAÍ) da Bahia e Porto Alegre; Centro Ecumêni 

co de Documentação e Informação (CEDI) de São Paulo; Centro de 

Trabalho Indigenista (CTI) de são Paulo; Centro de Documentação 

Terra e índio de Mato Grosso, Comissão Pró-índio de são Paulo, A 

cre e Mato Grosso; Comissão de Assuntos Indígenas da Associação 

Brasileira de Antropologia; Comissão pela Criação do Parque Yano 

mami; Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Grupo de Trabalho 

sobre Populações Indígenas da OAB/RJ. O objetivo principal da reu 

nião foi discutir sugestões a serem encaminhadas ao.Sr. Tancredo 

Neves, visando a formulação de uma nova política indigenista. 

Essa reunião resultou de um encontro entre representa~ 

tes das entidades e o candidato, ocorrido em setembro, quando lhe 

foram entregues pareceres sobre exploração de minérios em areas 

indígenas. Nessa ocasião, Tanc~edo Neves demonstrou interesse em 

receber subsídios para o seu programa de governo e sua atuação 

frente à questão indígena. 

Dois resultados principais surgiram do debate das enti 

dades: 

1. proposta de realização de um Simpósio sobre Políti 

ca Indigenista como forma de congregar sugestões para o ~rograma 

de Governo Tancredo Neves; 

2. necessidade de ampliar a articulação entre as ent! 

dades de apoio e os parlamentares ligados à causa indígena. Isso 

seria feito através de reforço do trabalho realizado atualmente 

pelo INESC. 

O documento "Política Indigenista e Democracia: pontos 

para debate" foi entregue por representantes das entidades ao Sr. 

INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos · CGC 00580159/0001-22 • SCS, Q. 8, BI. B, n9 50, 4Q and., Salas 435/437 
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70 333 - Brasília • DF - Tels.: 226-8131 i 226-8093 
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T~ncredo Neves e a proposta do Simpósio recebeu sua anrovaçao. 

O INESC, com o apoio político das entidades, elaborou 

o "Projeto para Viabilização de Assessoria para Assuntos Indíge 

~as em Brasília". Este foi encaminhado à OXFAM, obtendo-se uma 

aprovação preliminar por três meses que deverá ser seguida de ou 

tra proposta para um ano. 

As entidades de apoio indicaram o nome da antropóloga 

MARY HELENA ALLEGRETTI para realizar o trabalho de assessoria. O 
INESC aceitou a sugestão, contratando-a para essa função. 

No projeto de assessoria foram discriminados os seguin 

tes aspectos: 

1. Articular o trabalho das entidades de apoio visando fornecer 

subsídios para a ·elaboração de uma nova política indigenista. 

2. Assessorar os parlamentares envolvidos na defesa do interesse 

indígena. 

3. Informar os parlamentares sobre situações criticas em 

indí~enas. 

4. Acompanhar projetos de lei relativos às nações indígenas em 

tramitação no Congresso. Remeter às Entidades de apoio o avul 

so dos mesmos e cópia dos pareceres emitidos nas comissões peE 

. 
are as 

manentes. 

5. Qivulgar material informativo a todas as entidades interessa 

das. 

6. Assistir às reuniões da Comiss~o do índio, na câmara dos Oepu 

tados, e informar às Entidades de apoio à causa indigena so 

bre seu conteúdo, quando ele for de seu interesse. 

7. Encaminhar assuntos de interesse das Entidades no Congresso 

Nacional (aos parlamentares, comissões permanentes, etc.). 

8. Articular contatos e reuniões entre representantes das Entida 

desde apoio e parlamentares, quando necessário. 

Caberá, portanto, ao INESC, dar desenvolvimento aos 

trabalhos acima discriminados. Outras solicitações das Entidades 

de apoio poderão ser discutidas, analisando-se com cada uma as 

possibilidades de sua realização pelo INESC. 

·INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos ·. CGC 00580159/0001-22 • ses, O. 8, Bl. B, n? 50, 4º and., Salas 435/437 
Supercenter _venâncio 2000 - CEP 70 333 - Brasília · DF - Tels.: 226-8131 / 226-8093 
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Visando consolidar o·encaminhamento dado, solicitamos 

às entidades que encaminhem sugestões ao bom desempenho dessa a~ 

sessoria. Reiteramos a disposição do INESC em cooperar com o mo 

vimento de apoio à causa indígena. 

Cordialmente, 

Maria José Jaime 

Coordenadora-Geral 

',INESC - Instituto de Estudos Sócio-Econômicos - CGC 00580159/0001-22 - SCS, O. 8, BI. B, n9 50, 4\1 and., Salas 435/437 
Supercenter Venâncio 2000 - CEP 70 333 - Brasília - DF - Tels.: 226-8131/226-8093 
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Comissão Pró-Índio de São Paulo 

São Paulo,25 de novembro de 1985 

Prezados Amigos, 

Após várias consultas, estamos pretendendo dar 

seguíment·o à discussão a -respeito da necesslria formulação de 

uma nova poiítica indigenista, voltada para os interesses indl 

genas, e a estruturação de um Órgão índigenista apto a desem 

penhar suas funções. Com a participação de várias entidades • 
antropólogos e indigenistas, uma primeira reunião foi promovi 

da pela Associação Brasileira de Antropologia e Comissão Pr6 

~ndio de São Paulo, no dia 10.07.1985, em São Paulo. Nesta 

reunião, como se lembram, decidiu-se o envio de uma carta, asa! 

nada pelo presidente da ABA , Prof. Roberto Cardoso de Oliveira 

e endossada pelas entidades de apoio, solicitando ao Presidente 

da Repíiblica a "constituição de urna Comissão ind-ep,~e:,....c1e.....e.. .. 
valiação e estruturação do . 6rgão indigenista •• • O Ministirio 

do Interior, ao qual o Presidente Sarney repassou o documento, 

prestou uma resposta bastante evasiva à solicitação. 

Sabemos da desorganização em que se encontra a 

FUNAI, que foi inclusive objeto de uma auditoria interna duran 

te a gestão de Gerson Alves, cujos resultados ainda não vieram 

a· público; sabemos tamb~m que o Governo atual ainda não defi 

niu, e nem parece interessado em definir, uma pol{tica que ateu 
da aos reclamos indígenas e indigenistas. Ao contr~rio, tem a 

Nova República se limitado à substituição de presidentes da Fun 

dação - foi recentemente nomeado o quinto, em menos de 8 meses 

por razões circunstanciais, levando às oscilantes demissões/ad 

missões de funcionários em "cargos de conf'Lança " , e ao ·alicia 

mento de lideranças indígenas que forneçam sustentação ~politi 

ca" aos novos mandat âr ão s • 

}AD 



Comissão Pró-Índio de São Paulo 

Não se pode dizer que faltasse à. Nova Repúb l Lca 
propostas para o encaminhamento da questão. Lembremos algumas 

delas: 

- Nos dias 26 e 27 de novembro do ano passado, 

a Fundação Pedroso Horta promoveu o Simpósio 11!ndios e Estado", 
com o objetivo de fornecer subsídios ao programa do então cand! 

dato Tancredo Neves, do qual resultou uma "Proposta para uma NQ. 

va Política Indigenista" ; 

- Em março do corrente ano, o Presidente da ABA 

encaminhou ao Ministro do Interior o documento "Princípios Ge - 

rais para uma Nova Política Indigenista" ; 

- Nos meses de abril e maio, discutiu-se longamente 

nos meios indigenistas uma proposta apresentada pelo Grupo de Ter 
ras Indígenas do MIRAD, para instituição de um Grupo Permanente 
misto para demarcação das terras indígenas, o qual seria incluí~ 

do no Plano Nacional de Reforma Agr~ria. As entidades de apoio à 
causa indígena, na ocasião, forneceram intmeras sugestões para· 

aprimorar a proposta inicial ; 

- Em junho, como j~ aludimos acima, a ABA e a CPI/ 
SP convocaram uma reunião para discutir a crise da FUNAI, quando 

se insistiu na necessidade de constituir uma Comissão independeu 

te de avaliação e reestruturação do Órgão ; 

- Nos dias 28 e 30 de agosto, realizou-se no Rio de 

Janeiro, um debate sobre "Reforma Agrária e Terras Indígenas" , 

quando os presentes- Índios, indigenistas e outros interessados 
na causa indígena- firmaram a "Carta do Museu do !ndioº ; 

- No dia 11 de setembro o Secretariado Nacional do 

Conselho Indigenista Missionlrio -CIMI - divulgou extensa cr!tica 

"A Pol!tica Indigenista da Nova República" ; 

2 - 
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Comissão Pró-Índio de São Paulo 

- Algumas an~lises da situação vêm, também, a 

parecendo nos Órgãos de imprensa, a exemplo dos artigos 

• 11A Questão Indígena e seus Equívocosn (PSP, 02 .08.85 ) e 

"Mineração e Ind í.gen í aao " (FSP,14.10 .• 85) de Roberto CardQ. 
so de Oliveira; 

• "Nova RepÚbl ica ou Velha. Antropofagia" (FSF ,13 .09 .85) de 

Eunice Durham ; 

• "A Democracia n~o Chegou aos !ndios" (FSP, 17.09.85) 

Carmem Junqueira e Mauro Leonel Junior •. 

de 

E por outro lado existem dois documentos elabor~ 

dos pela FUNAI e que merecem a nossa atenção: 

1. Plano de Reestruturação da FUNAI, apresentado pelo então d~ 

legado da 8Q DR, Apoena Meirelles, em 20 .Ol.85 ; 

2. O Documento elaborado no Encontro de Delegados da FUNAI, em 

Brasil ia, em 08 .• 05 •. 85- • 

Assim, tendo em vista as proposições acima, e 
frente ao impasse em que ora se encontra a política indigenista 

oficial , resultnndo inclusive num acirramento da violência con 

tra as comunidades indígenas veja-se - Kaiowa- (MS) ~ Pataxó Hã.hã 

hãi (BA) , estamos convidando as Entidades de Apoio para úma 

reunião a realizar-se na Comissão Pró-Índio com o objetivo de 

encaminharmos conjuntamente soluções possíveis embora de 5mbito 

específico em que nossas entidades atuam. 

04/12 

05/12 
tarde 

manhã 

Uma pauta inicial poderia ser 

Análise da Atuação da FUNAI após 15 •. 03.85 

O Movimento IndÍgens e a FUNAI 
tarde- Articulação das Entidades frente a FUNAI -o que fazer? 

06/12 - manhi- Reservada para Coletiva de Imprensa 
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Comissão Pró-Índio de São Paulo 

Dada a gravidade da questão em pauta esperamos 

contar com a presença dos companheiros das .entidades de apoio, 

pedindo a todos que tragam suas sugestões já discutidas e ela 

boradas em suas respectivas entidades de modo a tornar mais prQ 

veitosa a nossa reunião. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO DE SÃO PAULO 

Nosso endereço: Rua Ministro Godoy, 1484 

Fone- 864 1180 

Perdizes -SP 

~ - -·~-------- '· .. ----------- -- --: 
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