-

,

anistia internacional·
t ~NS'fiTLTG SOCIOAMBENTM..

BRASIL

~
J

Cod.

i

'_:i."~-:-D
.

º

I
cZ} ~

6l

CASOS DE ASSASSINATOS E MAUS-TRATOS
DE MEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS

NOVEMBRO 1988

SUMARIO

INDICE AI: AMR 19/12/88
DISTA: SC/CC/CO

A ameaça à vida de membros de comunidades indígenas no Brasil cresce à
medida que os mesmos tentam defender suas terras contra ataques de
fazendeiros e companhias madeireiras e de mineração. A proteção dos povos
indígenas e de suas terras tradicionais é um encargo federal pelo qual o
Ministério do Interior se responsabiliza através da Fundação Nacional do
Indio.
Estima-se oficialmente que cerca de 220,000 membros de comunidades
indígenas vivam no Brasil hoje, de um total calculado em 5 milhões na época
da conquista pelos portugueses em 1500. Dividem-se em cerca de 150
diferentes grupos indígenas que falam mais de 100 línguas distintas. A
maioria vive na bacia do Amazonas. Enquanto o Amazonas registra um ràpido
crescimento econômico, com projetos de hidrelétricas e de mineração.
comércio madeireiro e exploração agrico1a em larga escala, os indígenas
enfrentam a continua usurpação de suas terras ancestrais. Isso tem levado
â eclosão de epidemias de doenças às quais esses grupos não são imunes, a
conflitos violentos e assassinatos. A Anistia Internacional não toma
posição quanto às disputas sobre a posse da terra. mas se preocupa com as
violações dos direitos humanos que ocorrem nesse contexto.
O que preocupa especificamente a Anistia Internacional são as noticias
de ataques violentos contra membros de comunidades indígenas e a falta, em
alguns casos, de ação imediata das autoridades para investigar ou evitar
futuros ataques semelhantes. A Anistia Internacional preocupa-se com o
fato de que possa haver tolerância oficial quanto a tais ataques contra a
população indigena. Hâ ainda informes sobre prisão e maus-tratos a que
foram submetidos índios engajados em atividades não-violentas para proteger
terras que acreditam pertencerem-lhes legalmente.
· '
O documento anexo descreve assassinatos e ataques contra 1ndios e as
investigações sobre tais incidentes. Entre os casos examinados estão: o
assassinato do líder indígena, internacionalmente conhecido, Marçal de
Souza Guarani, em Mato Grosso do Sul em novembro de 1983, e a falha
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subseqüente em levar o responsável pelo crime a julgamento; o julgamento e
a condenação sem precedentes de alguns dos responsâveis pelo assassinato de
três 1ndios Xacriabâ em Minas Gerais em fevereiro de 1987; o assassinato de
14 1ndios Ticuna no Estado do Amazonas em março de 1988; a série de ataques
contra membros da comunidade Pataxo-hã-hã-hãe no Estado da Bahia e de
comunidades Yanomami no Territorio Federal de Roraima, e prisões e maustratos de 1ndios Macuxi, inclusive a morte de um jovem Macuxi de 17 anos em
outubro de 1988, enquanto estava detido. Esse documento também fornece
detalhes do processamento de dois 1ndios Kaiapô e de um etnobotânico norteamericano segundo a Lei dos Estrangeiros, por interferência na pol1tica
interna brasileira.
Informações sobre os direitos ind1genas previstos na legislação
brasileira e na nova Constituição estão inclu1das em um apêndice ao final
deste trabalho.
O presente é um sumário de um documento de 28 páginas, Brasil: Casos
de assassinatos e maus-tratos de membros de povos indigenas (AI indice: AMR
19/12/88}, editado pela Anistia Internacional em novembro de 1988. {Lingua
original ingles.l Qualquer pessoa que deseje saber mais detalhes ou queira
tomar medidas com relação a esta questão deve consultar a integra do
documento. Trata-se de um dos diversos documentos editados recentemente
pela Anistia Internacional a respeito da violação de direitos humanos em
áreas rurais do Brasil, Brasil: Violência autorizada em âreas rurais (AMR
19/16/88), Brazil, Sumârio (AMR 19/05/88), Assassinatos ilegais e ataques·
de advogados no Brasil (AMR 19/06/88), Brasil: Assassinatos po11ticos de
camponeses e 11deres sindicais (AMR 19/07/88).
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índia Yanomami, c. Victor EnglebertlSurvival International
A Anistia Internacional preocupa-se com as notícias de que estão aumentando
os ataques violentos contra índios Yanomami no Território Federal de
Roraima e de que as autoridades poucas tentativas têm feito no sentido de
investigar ou impedir tais crimes.
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Em 1500, na época da conquista pelos portugueses, calcula-se que havia
cerca de cinco milhões de ind1genas vivendo no território que
posteriormente ser1a a nação brasileira. Hoje a estimativa oficial é de
que ha cerca de 220,000 indigenas no Brasil. Esse total se compõe de cerca
de 150 diferentes grupos de indigenas, com mais de 100 idiomas diferentes.
A maior parte dos povos indigenas do Brasil vive na bacia do Amazonas.
Enquanto o Amazonas registra um ràpido crescimento econômico, com projetos
de mineração, comercialização de madeira e agricultura em larga escala, os
1ndios enfrentam a continua invasão de suas terras ancestrais, o que tem
resultado em muitos conflitos violentos e assassinatos. A Anistia
Internacional não toma posição com relação às disputas sobre posse da
terra, mas se preocupa com as violações dos direitos humanos que ocorrem
nesse contexto.
A Anistia Internacional vem acompanhando alguns casos de ataques
violentos contra membros das comunidades ind1genas e a reação das
autoridades a tais abusos. A Anistia Internacional se preocupa com o fato
de que em alguns dos casos não houve ação imediata das autoridades para
investigar os abusos, abrir processos criminais ou tomar medidas adequadas
para evitar que as ocorrências se repitam. A Anistia Internacional também
està preocupada com a possibilidade de que esses abusos contra a população
ind1gena contem com tolerância das autoridades.
Os 11deres ind1genas, em particular, têm sido alvo desses ataques.
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MARÇAL TUPA-Y DE SOUZA GUARANI
Marçal Tupa-Y de Souza Guarani, líder
dos 1ndios Kaiowâ, de língua guarani,
foi assassinado a 25 de novembro de
1983 quando trabalhava numa clinica na
reserva indígena Campestre, na cidade
de Antônio João, Estado do Mato Grosso
do Sul.
Marçal Tupa-Y de Souza vinha empreendendo
esforços para obter a demarcação oficial das
terras da reserva Kaiowâ, vizinha de Pirukua,
que estavam sendo disputadas por fazendeiros
locais. Antes de ser morto, consta que e1e
recebeu ameaças ligadas a esse qisputa. O
11der indígena era também conhecido nacional
e internacionalmente por sua defesa dos
direitos dos índios.

Marçal de Souza Guarani,·
visto aqui com o Papa em
1980, foi assassinado
em novembro de 1983
Crédito Ricardo Chaves/
Abril Imagens

Quando o Papa João Paulo II visitou o Brasil em 1980, Marçal Tupa-Y
foi escolhido para representar os povos indígenas num apelo especial para
chamar a atenção do publico para os ataques aos índios e suas terras. O
apelo foi divulgado pela televisão internacional. Marçal Tupa-Y também
representou os índios brasileiros numa conferência internacional sobre o
controle de fontes naturais por povos indígenas e corporações
multinacionais, realizada em Boston, nos EUA, em 1982.
Segundo a lei, cabe à policia federal "prevenir ... dos índios". Sete
meses depois de Marçal Tupa-Y ter sido assassinado, a policia federal
enviou as conclusões do inquérito ao tribunal federal local. Mas o
promotor publico federal recusou-se a aceitar a competência federal no caso
e enviou o processo de volta ao tribunal estadual em Ponta Porã. Sete
meses depois o juiz estadual encaminhou o caso ao tribunal federal de
recursos, em Bras1lia, para que a questão da competência federal fosse
revista. Os grupos indigenas argumentaram que o caso estaria menos sujeito
a pressões politicas locais se fosse julgado num tribunal federal. O
tribunal de recursos negou a competência federal para o caso. Em 1986 o
Supremo Tribunal Federal rejeitou um novo pedido apresentado pela agência
governamental responsâvel pelas questões indigenas, a Fundação Nacional do
Indio {FUNAI), para que a questão a competência federal fosse revista.
O caso retornou então ao tribunal estadual de Ponta Porã, no Mato
Grosso do Sul, mas até onde é do conhecimento da Anistia Internacional
pouco progresso foi registrado no sentido de que o responsavel pelo
assassinato seja levado a julgamento. O caso continua em fase de inquérito
policial; o processo judicial ainda não foi aberto.
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A COMUNIDADE INDIGENA XACRIABA, ITACARAMBI, ESTADO DE MINAS GERAIS
A comunidade indigena de Xacriabá, com cerca de 3,500 pessoas, vivia
nas margens do rio São Francisco antes da conquista do Brasil pelos
portugueses. Os Xacriabâ afirmam que as terras lhes foram oficialmente
cedidas pela coroa portuguesa em 1728. Em março de 1979, 46,414 hectares
foram demarcados pela FUNAI como terra pertencente aos 1ndios Xacriabá.
Isso representava aproximadamente um terço do que os indios haviam pedido.
Contudo, mais perturbador para a comunidade Xacriabá foi a falha da
FUNAI, após a demarcação, em remover e indenizar os fazendeiros já
instalados dentro do território Xacriabá demarcado. Na realidade, consta
que a afluência de pessoas interessadas nas terras aumentou depois da
demarcação em 1979. Os 1ndios afirmam que a entidade oficial de terras do
governo de Minas Gerais, RURALMINAS, tem estimulado ativamente as empresas
e especuladores de terras a se estabelecerem na região. Isso resultou em
que a comunidade indigena foi dividida em 17 grupos, cercados por fazendas,
sem espaço para plantar ou criar animais.
Consta que a tensão aumentou em 1985, assim como o nàmero de ataques
violentos contra os Xacriabá. Em seu relataria sobre conflitos de terra,
publicado em fevereiro de 1986, o Ministério da Reforma e Desenvolvimento
Agrário (MIRAD) destacou que durante 1985 "diversas violências practicadas
contra os 1ndios pelos invasores da área, com apoio de autoridades
municipais e do próprio prefeito municipal de Itacarambi. Este prefeito
além de posseiro nas terras ind1genas, tem liderado os atentados contra a
comunicade e o patrimônio Xacriabà". Em maio de 1986 um indío Xacriaba foi
assassinado e dois foram gravemente feridos por pistoleiros. O inquérito
da policia federal sobre o caso não foi concluido. O Conselho Indigenista
Missionaria, CIMI, da Igreja Catolica, também encaminhou diversas queixas
contra o delegado de Itacarambi à corregedoria da polícia estadual por
abuso de autoridade contra os indios. Em setembro de 1986, apôs um ataque
contra um 11der da comunidade Xacriabà, consta que os índios mataram dois
conhecidos pistoleiros. Em março de 1988, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais criou uma Comissão Parlamentar de Sindicância (CPS), cujos
termos de referência eram "investigar denàncias de violência e intimidação
de membros da tribo Xacriabà, em Itacarambi, por funcionários da FUNAI".
No dia 12 de fevereiro de 1987 três 1ndios Xacriabà foram assassinados
quando pistoleiros atacaram a aldeia de Sapé, em Itacarambi. De acordo com
o inquérito da policia federal, mais de 16 homens armados invadiram a
reserva indígena na cidade de Itacarambi, entraram na casa do vice-cacique
Rosalindo Gomes de Oliveira e dispararam diversas vezes contra ele e José
Pereira dos Santos enquanto ambos dormiam. Outro índio, Manoel Fiusa da
Silva, foi assassinado quando correu em socorro dos dois e um dos
pistoleiros também foi morto, ao que parece acidentalmente, por um dos
outros atacantes. A esposa de Rosalindo Gomes de Oliveira, Anisia de
Oliveira, então gravida de seis meses, também foi ferida durante o ataque.
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Foi então levantada a questão de se o julgamento do caso caberia à
jurisdiç~o federal ou à estadual. Desse vez, contudo, a competência
federal .foi aceita com base no argumento de que os assassinatos haviam sido
uma tentativa de expulsar os 1ndios de suas terras e, sendo a terra uma
propriedade federal, o caso foi encaminhado à justiça federal.
Na decisão judicial anunciada em 7 de abril de 1987, o Tribunal
Federal de Recursos comentou que a competência federal também era
admissivel com base no Artigo 125, secoes iv e v da Constituicão de 1967,
por existência, em tese, de um crime (genocídio) previsto em êonvenção on
tratado internacional. O tribunal não indicou em sua decisão se o caso
poderia ou não ser legalmente definido como genocidio.
O julgamento por juri de cinco dos acusados pelos assassinatos
cometidos em fevereiro de 1987 teve lugar no tribunal federal de Belo
Horizonte, entre os dias 26 e 29 de setembro de 1988. Segundo informações,
outros sete indiciados no caso estão foragidos. No dia 29 de setembro
um fazendeiro foi condenado a 27 anos·de prisão por ter liderado o ataque e
coordenado o crime e dois comerciantes foram condenados.a 20 anos de
prisão.
Esse teria sido o primeiro caso de assassinato de indigenas a ser
julgado pela justiça federal. E também o primeiro caso envolvendo o
assassinato de indios ou camponeses em conflitos pela posse de terra no
qual, até onde é do conhecimento da Anistia Internacional, não apenas
pistoleiros foram condenados mas também aqueles que os contrataram. Embora
tenha havido alguma discussão sobre a possivel adequação da acusação de
"genocidio", os acusados foram considerados culpados de "homicidio
qualificado".
OS INDIOS TICUNA, ESTADO DO AMAZONAS
Os indios Ticuna vivem no Alto Solimões, região no extremo oeste do
Brasil, na fronteira com o Peru e a Colômbia. A população é de cerca de
20,000 indios, o que faz dos Ticuna o maior grupo indigena do Brasil.
Vivem em 70 comunidades localizadas nas cidades de Benjamin Constant,
Tabatinga, Amaturà, São Paulo de· Olivença e Santo Antônio do Içà, no Estado
do Amazonas. Os Ticuna sempre habitaram a região do Alto Solimões; no
final de século 17, segu~do antropólogos, eles trocaram as margens dos
igarapés pelas margens do rio Solimões, tributaria do Amazonas. No final
do século 19, quando o "boom'' da borracha estava no auge, a região Ticuna
foi ocupada por seringueiros e comerciantes de borracha, que fizeram uso do
trabalho ind1gena. Durante esse periodo o~ Tic~na tornaram-se
completamente dependentes dos fazendeiros locais, pelos quais eram
escravizados por contrairem dividas.
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Crianças Ticuna, maio de 1988.

Crédito: Ari Costa Pinto/Arquivo CEDI

Em 1942 foi criado o primeiro órgão do governo brasileiro encarregado
da questão ind1gena, o Serviço de Proteção aos indios, SPI, e a posição dos
Ticuna foi aos poucos sendo alterada. O SPI estabeleceu um posto no
povoado de Umariaçu, que atraiu muitas familias Ticuna de outros povoados.
Hoje a FUNAI mantém um posto indigena em Umariacu. Hà muitos missionàrios
na região: são eles católicos romanos, batistas e do Movimento Cruz
Sagrada.
O continuo desenvolvimento social e econom1co da região forçou os
Ticuna a manteram uma estreita relação com a população em geral, à qual
vendem seus produtos: farinha de mandioca, peixe, frutas e artesanato. As
terras dos indios sofrem cada vez mais a ameaça de invasão por comerciantes
de madeira, seringueiros, fazendeiros e pescadores. e hà muitos anos os
indios têm estado em constante conflito com tais grupos. A população pobre
não-indigena das margens do rio também enfrenta ameaças semelhantes contra
suas casas e meios de sustento.
As tensões na região têm sido agravadas pela falta de coordenação
entre os órgãos governamentais. A FUNAI prometeu terra aos Ticuna, ao que
a população não-1ndia é contrà1'ia, enquanto o INCRA, o órgão de colonização
do governo, tem dado aos colonos brancos terras que os índios consideram
suas. Desde 1980 os Ticuna têm se organizado mais e buscado uma solucão
pacífica para tais problemas. Em particular, têm pressionado a FUNAI'para
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que demarque suas terras e indenize os pequenos proprietàrios que podem ter
cultivado a àrea de boa fé. Oito areas da região do Alto Solimões foram
formalmente identificadas como território Ticuna. Até o momento a FUNAI
demarcou quatro dessas àreas, o que constitui apenas 10 por cento da terra
reclamada pelos Ticuna.

Familia indigena Ticuna

crédito Wolf Gauer/Stopfilm

Em seu relatório de 1986 o Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário (MIRAD) destacou que durante o ano de 1985 os i~dios Ticuna foram
detidos e espancados por policiais militares em diversas ocasiões. No dia
18 de fevereiro de 1985, por exemplo, 10 indios Ticuna tiveram que ser
encaminhados a tratamento hospitalar depois que três foram baleados e
outros sete espancados por policiais militares sob o comando do delegado
local.
Nos ultimas meses ocorreram alguns incidentes graves entre os Ticuna e
os moradores da cidade e a policia.
Os Assassinatos na Foz do Igarapé do Capacete - Marco de 1988
O chefe da aldeia indigena São Leopoldo, oficialmente demarcada em
1986, convidou representantes das comunidades Ticuna de Bom Pastor, Novo

i
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Porto Lima e Porto Espiritual para uma reunião no dia 27 de março de 1988,
a fim que discutir as medidas a tomar com relação ao roubo de um boi de sua
aldeia. Os 1ndios decidiram que no dia 28 de março o chefe e um 1ndio
chamado Flores viajariam à cidade de Tabatinga e comunicariam o roubo ao
advogado da FUNAI local. Depois seguiriam com o advogado até Benjamin
Constant, onde relatariam o problema à policia. Os demais, cerca de 100
homens, mulheres e criancas das quatro comunidades, deveriam aguardar na
casa de Flores, um lugar'chamado Boca do Capacete, logo ao final da aldeia
ind1gena de São Leopoldo, o retorno do chefe com on representante da FUNAI
e a policia. Essa area é reclamada por um comerciante de madeira com quem
os Ticuna têm uma disputa de longa data sobre a extração ilegal de madeira
em suas terras. Alguns meeiros também vivem na área e trabalham para o
comerciante de madeira. Até pouco tempo antes do incidente, o comerciante
de madeira vivia dentro da terra demarcada dos indigenas, da qual foi
finalmente expulso pela FUNAI, depois de numerosos apelos dos Ticuna.
Enquanto esperavam, os indios descansaram e comeram. Viram os
empregados do comerciante de madeira passar no rio por volta das 11h00, mas
não havia sinal do chefe ou do representante da FUNAI. Na realidade, o
advogado da FUNAI recusara-se a viajar até o local de encontro porque não
tinha gasolina para seu barco. Por volta das 13h00, quando alguns indios
que estavam ficando impacientes foram até as margens do rio, viram alguns
''civililzados~. como são chamados os não-indios, que se aproximavam. Todos
estavam armados e começaram a disparar, embora os indios lhes dissessem que
haviam ido até lá em paz, desarmados, com suas mulheres e crianças para uma
reunião. Depois dos primeiros disparos, os indios começaram a correr em
busca de refugio; alguns entraram na floresta, outros tentaram escapar em
canoas, alguns se refugiaram na casa de Flores. A maioria dos que foram
mortos haviam tentado escapar de barco.
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Este 1ndio Ticuna foi baleado no rosto no ataque na Foz do Igarapé do
Capacete, Benjamin Constant, Estado do Amazonas, em 28 de março de 1988.
14 1ndios foram assassinados e 23 feridos na emboscada.
~.
;s~~e AH~l!.j/Y
Um indio, Marcelino Antônio Ramos, mais tarde contou à policia federal
como Raimundo Mariano, um garoto de 18 anos, foi baleado - fato que
testemunhou enquanto partia ferido numa canoa. "Em seguida divinou o indio
Raimundo e o reconheceu em razão de estar trajando um calcão vermelho, que
corria em direcão a uma canoa ancorada no porto; quando Raimundo estava
prestes a alcançar a canoa foi atingido por um disparo e caiu no rio e
desapareceu."
O corpo de Raimundo Mariano foi encontrado três di3s depois pela
pol1cia federal, numa estrada perto de um cemitério. Aparentemente o rapaz
escondeu-se na agua e tentou escapar por terra quando, ao que parece, foi
perseguido e assassinado. Catorze 1ndios foram assassinados no incidente e
outros 23 foram feridos. Os corpos de 10 das v1timas aparentemente foram
levados pelo rio e não foram recuperados. Um garoto salvou-se ao
esconder-se dentro de forno de argila utilizado para assar pão de mandioca.
Uma menina de doze anos, Leonita Romas, que foi atingida nas costas e na
nuca, conseguiu escapar correndo pela floresta com outra menina. Embora
ferida, atravessou um igarapé a nado e voltou a pé para São Leopoldo.
Leila Valentin Marcos, de seis anos, foi ferida; estava numa canoa com
outras pessoas - todas foram mortas. Embora mais de 12 estilhaços de bala
tenham-se alojado em sua cabeça, a menina conseguiu sobreviver fingindo-se
de morta. Seu irmão Aldemir, de nove anos, não sobreviveu.
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Os mortos:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

*

Natalino Avelino*, 29 anos, Novo Porto Lima
Marcos Anisio Galdino*, 30 anos. São Leopoldo
Jucá Luciano Esteva*, 29 anos, Porto Espiritual
Raimundo Mariano*, 18 anos, São Leopoldo
Angelito Luciano Moçambite, 34 anos, Porto Espiritual
Davi Moçambite, 47 anos, Porto Espiritual
Agripino Cruz Nicanor, 24 anos, Porto Espiritual
Valentino Ernesto Julião, 32 anos, São Leopoldo
Jordão Joaquim Lourenco, 32 anos, Novo Porto Lima
Lorenço Mariano Berna~do, 8 anos, São Leopoldo
Getúlio Alberto Ignácio, 12 anos, Novo Porto Lima
Aldemir Marcos Tomás, 9 anos, Porto Espiritual
Lourenco Almeida, 10 anos, Novo Porto Lima
Batist~ Alves Ignacio, 10 anos, São Leopoldo

corpos recuperados

O corpo de Jucá Luciano Esteva, 29 anos, assassinado na emboscada na Foz do
Igarapé do Capacete em 28 de março de 1988. Crédito: André Villas-Boas/
Arquivo CEDI
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O Inquérito Policial
As 10h00 do dia seguinte a policia federal chegou ao local. Embora
encontrasse os que teriam participado do ataque ainda armados e a bordo de
um barco junto com o comerciante de madeira, não os prendeu. A polícia
confiscou suas armas mas não as identificou corretamente, o que constitui
procedimento preliminar necessario para testes de balistica. Os Ticuna
temem que a policia tenha sido lenta na tomada de depoimentos dos homens
que eles identificaram como seus atacantes. No dia 5 de abril, uma semana
depois, apenas cinco suspeitos haviam sido interrogados e acusados pela
policia.
No dia 21 de abril, mais de três semanas apôs os assassinatos, o juiz
federal em Manaus expediu mandados de prisão contra o comerciante de
madeira e 10 de seus empregados. A policia federal prendeu nove dos
acusados, que foram mantidos na sede da policia federal em Tabatinga. Um
abaixo-assinado com 3,000 assinaturas da população local protestou contra a
prisão preventiva dos acusados. Dois dos mandados de prisão - contra o
comerciante de madeira e o professor, que supostamente lideram o ataque não foram cumpridos pela policia federal apesar de os dois homens terem
sido vistos andando livremente na cidade de Benjamin Constant. A policia
federal também começou a investigar uma denància da FUNAI de que pessoas
ligadas ao CIMI podem ter encorajado os indios a atacar os colonos, o que
poderia ter constitu1do motivo para os assassinatos.
Atitudes locais em relacão aos Ticunas e antropólogos
Depois dos assassinatos, intensificaram-se as ameaças contra os
indios. Começaram a circular boatos, em Benjamin Constant, de que os
índios estariam prestes a invadir a cidade; de que estariam jogando vidro
picado na farinha de mandioca que vendem no mercado e envenando a água que
abastece a cidade.
No começo de abril os Ticuna decidiram enviar delegados a Brasilia
para manifestar diretamente ao governo brasileiro seus temores de que os
assassinos poderiam não ser punidos, tendo em vista a hostilidade das
autoridades locais e da população contra os indios. A delegação, liderada
por Nino Fernandes, presidente da Organizacão Geral dos Professores Ticuna
Bil1ngües, OGPTB, também pediu ao governo que indenizasse as familias das
vitimas e solucionasse os conflitos de terras na região, apressando a
demarcação das terras Ticuna. A comissão foi recebida pelo Procurador
Geral, o Ministro da Justica, o Ministro do Interior e o Conselho Nacional
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Quando a comissão retornou à
região do Alto Solimões, o administrador reg1onal da FUNAI informou a Nino
Fernandes~ três outro~ 11deres da. OGPTB que seus contratos haviam
termin~do. (A..OGPTB foi fundada em 1986 e reáne 150 professores Ticuna, 70
dos quai·s têm contratos remunerados pela FUNAI. A OGPTB tem procurado dar
ênfase ao ensino da história, língua e cultura dos povos Ticuna.)
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No dia 5 de maio a FUNAI proibiu que antropólogos do Centro de
Documentação e Pesquisas do Alto-Solimões-Magutâ, com sede em Benjamin
Constant, que trabalharam em estreito contato com os Ticuna durante anos,
entrassem em qualquer área indigena sob o argumento de que "o comportamento
dos membros de Magutà na área Ticuna não é compativel com a pol1tica
indigenista do governo". No dia 18 de maio um indio da comunidade de Porto
Cordeirinho não retornou de uma pescaria; seu corpo foi encontrado poucos
dias depois no rio Javari. As circunstâncias de sua morte ainda não foram
esclarecidas.
A decisão do Tribunal Federal de Recursos
No dia 18 de maio o Tribunal Federal Recursos examinou um pedido de
habeas-corpus apresentado pelos advogados antes mesmo que os mandados de
prisão tivessem sido expedidos. O Tribunal de Recursos aceitou o argumento
da defesa, segundo o qual o caso não era da jurisdição federal, e
determinou que o caso fosse transferido à justiça estadual. Os acusados,
que alegaram em conjunto terem agido em legitima defesa, permaneceram em
prisão preventiva. No dia 30 de agosto um recurso especial foi impetrado
pela Procuradoria Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, pedindo
que a decisão do Tribunal de Recursos fosse revista e o caso permanecesse
na jurisdição federal, com base no argumento de que o motivo subjacente ao
conflito era a posse da terra e que, embora formalmente fora da àrea
demarcada, o incidente ocorrera em terras reivindicadas pelos Ticuna. Os
advogados dos Ticuna duvidam, contudo, que o processo tenha resultado
positivo.
Nesse 1nterim, o juiz estadual de Benjamin Constant solicitou que o
caso fosse retirado de sua competência. O caso passou a comarca vizinha de
Tabatinga. Os assessores juridicos dos Ticuna continuam argumentando que o
ambiente na região, inclusive a atitude hostil das autoridades locais em
relação aos indios, pode afetar negativamente o andamento do caso e estão
requerendo a transferência do caso para a capital do Estado, Manaus.

A COMUNIDADE INDIGENA PATAXO HÃ-HÃ-HÃE
O território da reserva Paraguacá-Caramarú, habitat tradicional dos
1ndios Pataxô-hã-hã-hãe, compreende 36,000 hectares nas cidades de Itajú da
Colônia, Pau-Brasil e Camacã, no sul do Estado da Bahia. A àrea foi .
designada formalmente como reserva indigena pela Lei Estadual no 1916, de 9
de agosto de 1926.
Por volta de 1936, fazendeiros e proprietários de terras da região
começaram a ocupar áreas da reserva e têm periodicamente tentado convencer
o governo do Estado da Bahia a tomar as terras dos 1ndios e expulsar os
Pataxó da àrea. Tais esforços foram mal-sucedidos, mas alguns dos
fazendeiros conseguiram escrituras de àreas da reserva, condedidas pelo
governo do Estado da Bahia.
·
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Devido à quase total ocupação da reserva por fazendeiros, muitos dos
1ndios foram forçados·a ~bandonar suas terras e se refugiar em outras
reservas, distantes de seu .território tradicional, enquanto os indios que
permaneceram na ârea sobrevivem como assalariados dos fazendeiros. De
acordo com os indios, ·a area nunca foi completamente abandonada pela
comunidade Pataxô. tm 1982 as familias Pataxô retornaram a suas terras
tradicionais e receberam proteção da policia federal, requisitada pela
FUNAI, para retornarem a area conhecida como Fazenda São Lucas, situada
dentro da reserva Paraguaçú-Caramarú. Após a oposição organizada de
fazendeiros e algumas autoridades locais, a FUNAI foi incapaz de conseguir
a instalação negociada para os indios e deixou de apoia-los, reinstalandoos em outras àreas e suspendendo o abastecimento de alimentos aos que
permaneceram. Apesar disso, um grupo de 750 1ndios recusou-se a partir,
insistindo em que tinham autorização para permanecer na reserva enquanto
sua reivindicação de conservar suas terras tradicionais estivesse sendo
estudada pela justiça federal na Bahia.
Mas desde então a comunidade Pataxô tem estado sob constante ameaça de
ataques violentos de grupos de pistoleiros supostamente contratados pelos
fazendeiros. Durante as disputas, surgiram desentendimentos também entre
diferentes grupos Pataxó sobrese aceitam ou não as propostas dos
fazendeiros para reinstalacão a comunidade. Em janeiro de 1985 a Anistia
Internacional manifestou sua preocupação às autoridades federais com
relação às ameaças de pistoleiros contra a comunidade Pataxô na reserva
Paraguaçu-Caramaru.
Segundo relatos, desde 1982 sete indios Pataxo-hã-hã-hãe foram
assassinados e 33 ficaram feridos durante conflitos. Consta que os
inquéritos policiais e processos criminais de todos os casos envolvendo
essas mortes violentas de indios Pataxô-hã-hã-hãe estão paralisados.
Aparentemente as autoridades federais não tomaram medidas especiais para
proteger a comunidade.
Em novembro de 1985 cerca de 20 indios, incluindo cinco mulheres
gravidas, tiveram que receber atenção médica depois de serem feridos quando
a policia militar. tentou retira-los da Fazenda São Lucas. Durante a
operação, que durou varias horas, os 1ndios teriam sido cercados, ameaçados
de execução sumaria e espancados com coronhas de rifles e submetralhadoras.
De acordo com testemunhas oculares, pistoleiros locais participaram do
ataque trajando uniformes da policia militar.
Em novembro de 1986 foi relatado outro ataque à comunidade Pataxó na
Fazenda São Lucas, executado por 50 homens armados, alguns usando uniforme
militar. Informou~s~ que o ataque foi chefiado por um lider de outra
faccão 4a comunt~ade Pataxô-hã-hã-hãe que defende a aceitacão da presença
dos'fazendeiros na terra. Durante o ataque, consta que 12'membros da
comunidade, incluindo mulheres e criancas, foram detidos na choupana da
communidade por varias horas. A choup~na teria sido molhada com gasolina~
atingida por disparos de metralhadora. Joilson Fernandes dos Santos, um
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lider indigena, e Jacinto Rodrigues dos Santos, foram mortos no ataque. A
esposa do primeiro e o irmão do segundo também foram gravemente feridos no
incidente. Embora o lider do ataque na Fazenda São Lucas tenha sido detido
por agentes da policia federal, foi mais tarde libertado sob fiança. O
processo criminal do caso està parado.
No dia 21 de março de 1988 alguns pistoleiros balearam um grupo de
indios Patax6-hã-hã-hãe que colhia cacao em suas roças, na reserva Camaruró
Catarina Paraguaçú. Depois de ter sido baleado na perna, Djalma Souza Lima
Patax6, de 21 anos, que poder,~ter sido confundido com um lider Pataxô, foi
seqüestrado por pistoleiros armados. Os demais conseguiram fugir. Embora
o fato tenha sido imediatamente comunicado à policia federal, a qual foi
também informada sobre onde Djalma possivelmente teria sido levado, as
investigações não começaram senão a 24 de março. A policia federal
insistiu em ouvir a opinião de um antropólogo sobre a questão da
ttindianidade'' de Djalma Souza Lima Pataxô - se ele poderia ser considerado
um indio - antes de assumir a busca. (A policia federal tem competência
para investigar ataques contra indios; o caso de um não-indio seria
normalmente investigado pela policia civil do estado.) No dia 29 de março
a policia encontrou o corpo de Ojalma perto de sua roça. De acordo com a
autopsia, a morte foi causada por ferimentos de bala causados varios dias
antes. O laudo de autópsia omitiu completamente qualquer referência ao
fato de que o corpo tinha sinais evidentes de tortura e mutilação; o homem
havia sido castrado e tivera algumas unhas arrancadas. O seqüestro e
assassinato de Ojalma Souza Lima Patax6 ocorreu duas semanas antes da data
em que os indios deveriam entrar em negociações finais para a solução da
disputa sobre a terra.
Em outubro de 1988 os resultados do inquérito da policia federal ainda
não haviam sido encaminhados ao ministério público federal. Consta que
se aguarda uma nova declaração da FUNAI sobre a "indianidade" de Djalma de
Souza Pataxô para que o inquérito possa ser encaminhado ao judiciàrio.
OS MACUXI E OS YANOMAMI

TERRITORIO DE RORAIMA

Roraima, território federal no norte do Brasil, tem 230,000 km2 e
cerca de 200,000 habitantes. Os territórios federais são administrados
pelo governo federal através do Ministério do Interior e seus governadores
são nomeados diretamente pelo Presidente da República. Em 1990 Roraima se
tornará um Estado da Federação. Em setembro de 1988 o ex-presidente da
FUNAI Romero Jucà Filho foi nomeado governador de Roraima.
OS MACUXI
Por muitos anos as terras ancestrais dos indios da savana tais como os
Macuxi, cujos 15,000 membros vivem no nordeste do território, vêm sendo
invadidas por pecuaristas. Os imigrantes se instalavam perto de uma aldeia
Macuxi e depois exploravam o trabalho indigena em troca de aguardente ou
outros pequenos presentes. Após algum tempo, os pecuaristas começavam a
ocupar terras ao redor e ccnstruir cercas, que gradualmente isolaram as
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aldeias Macuxi, deixando os indios sem acesso direto às suas tradicionais
áreas de caça e cemitérios. Os pecuaristas reduziram o tamanho das roças
cultivadas pelos Macuxi e chegaram a determinar, pela força, quais produtos
os 1ndios cultivariam. Muitos Macuxi tornaram-se diaristas mal pagos pelos
fazendeiros. Mas nos ultimas anos os Macuxi começaram a pressionar a FUNAI
para que demarcasse suas terras e, com a ajuda dos Padres Consolata - uma
ordem missionâria italiana sediada em Boa Vista - deram inicio a um projeto
de criação de gado. Os Macuxi têm tentado utilizar partes de suas terras
ancestrais para pasto ou para·construir currais para o gado, o que os levou
a conflitos cada vez mais freqüentes com os fazendeiros da região.
Os territórios indigenas no nordeste de Roraima estão divididos em
três regiões principais:
1) Fazenda São Marcos, oficialmente demarcada em 1976, habitada pelos

1ndios Macuxi, Wapixana e Taurepang.
2) Area ind1gena Raposa/Serra do Sol, que inclui o território dos 1ndios
Ingariko e Macuxi. Embora essa área tenha sido identificada pela FUNAI em
1984, a demarcação completa tem sido paralisada pela oposição dos
fazendeiros da região.
3) O restante das terras ind1genas da população Macuxi e Wapixana foi
dividido em 23 pequenas áreas, que foram demarcadas ou delimitadas entre
1981 e 1982.
Contudo, todas essas áreas, independentemente de sua situação legal, têm
sido ocupadas por pecuaristas. A Fazenda São Marcos inclui três grandes
fazendas que a atravessam, assim como pequenos posseiros assentados ao
longo da estrada para a Venezuela. A ârea indigena Raposa/Serra do Sol tem
pelos menos 195 fazendas dentro de seus limites, a maior das quais é a
Fazenda Guanabara, na cidade de Normandia. O proprietârio da Fazenda
Guanabara teve sua imissão de posse dessa grande fazenda legalmente
confirmada depois que o órgão de colonização do governo, o INCRA, declarou
que não havia assentamentos ind1genas na terra. A Raposa/Serra do Sol
também tem atra1do o interesse de empresas mineradoras.
Tem havido informações dando conta de prisão e maus-tratos de 1ndios
Macuxi devido às suas atividades não-violentas visando à proteção de terras
que consideram legalment~ suas. Tais prisões foram feitas muitas vezes por
policiais militares e não pela po11cia federal, como determina as normas
pela tratação de membros de comunidades ind1genas. (veja anexo)
No dia 17 de janeiro de 1986 os Tuxauas - Chefes - encaminharam uma
queixa formal ao Procurador Geral em Brasilia encarregado dos Territórios
Federais contra o secretârio de Seguranca Pública, acusando-o de abuso de
autoridade. Um dos casos que citaram f~i o da detenção, no dia 4 de
janeiro de 1986, de oito 1ndios em Maloca Boqueirão, acusados de roubar
madeira e de formar um bando de criminosos. Os 1ndios estavam juntando
madeira para construir uma maloca para sua comunidade na terra que havia
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sido delimitada pela FUNAI, e s6 formalmente reconhecida como area
indigena. Os indios foram levados à prisão em Boa Vista, onde foram
mantidos por cinco dias até serem libertados sob fiança. O conselho
indigenista da Igreja Católica, CIMI, também denunciou que as detenções
foram efetuadas sem um mandado judicial e que dois dos detidos foram
espancados pela policia.
Até onde é do conhecimento da Anistia Internacional nenhuma medida foi
tomada pelas autoridades para investigar as ac~saçôes contra o secretario
da Segurança Pàblica em Roraima.
Detencão arbitraria e maus-tratos de membros da comunidade Perdiz
No dia 24 de janeiro de 1988 um grupo de indios Macuxi da comunidade
Perdiz estava pescando no rio Parime, na area oficialmente demarcada de São
Marcos, numa região tradicional de caça. As 8h00 um fazendeiro,
acompanhado de quatro policiais civis de Boa Vista, aproximou-se e deteve
os pescadores. Os indios foram forcados a deitar com o rosto no chão,
sendo então algemados, chutados e e~pancados. Foram também ameaçados e
alertados de que se tentassem falar os agressores iriam "encher a boca
deles de balas". Os policiais perguntaram quem havia dito aos indios que
pescassem naquele local e alegaram que eles estavam invadindo propriedade
privada. Os policias então jogaram ao chão os peixes que eles haviam
pescado e os cobriram com sujeira. Os policiais acusaram uma mulher de ser
amante de um padre e disseram ser sabido que os missionarios mantinham
relacões sexuais com as indias. Todos os 1ndios, incluindo as criancas,
fora~ mantidos algemados entre as 8h00 e 15h00, sem nada para comer.'
Quando foram finalmente libertados, os policiais disseram que se os vissem
pescando na area novamente, eles seriam mortos.
Detencões de indios Macuxi em Caraparà II
Entre 15 de abril e 5 de maio de 1988, mais de 100 indios Macuxi foram
detidos por curtos periodos da area chamada Caraparà II ou Laima, que os
1ndios reivindicam como parte de suas terras ancestrais. A area não foi
demarcada pela FUNAI. Os indios de varias aldeias Macuxi haviam-se reunido
em Caraparu II para construir um curral. As primeiras detenções ocorreram
no dia 15 de abril, quando 10 indios foram a Caraparú para construir o
curral e uma choupana. Policiais civis, acompanhados por empregados do
fazendeiro e um funcionaria da FUNAI, chegaram e queimaram a choupana,
pondo em risco a vida de dois 1ndios que ainda se encontravam no telhado
quando a construção foi incendiada. Sete indios foram detidos e levados a
Boa Vista, onde permaneceram incomunicaveis até o dia 12 de maio. De
acordo com a lei brasileira, a prisão incomunicavel é permitida se ordenada
por um juiz (pelo periodo maximo de três dias), mas isso não afeta o
direito dos detidos de terem acesso a um advogado; a qualquer tempo. No
dia 22 de abril um grande grupo de indios voltou a Caraparú II para
reconstruir a choupana. Desta vez 20 policiais civis chegaram e detiveram
65 indios adultos; todos, exceto quatro, foram libertados no mesmo dia. Os
que continuaram detidos foram mantidos no quartel da policia militar. No
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dia 23 de abril a choupana e o curral foram queimados pelos empregados do
fazendeiro. Os indios recomeçaram a construção em maio e no dia 5 daquele
mês 33 policiais civis e 60 militares chegaram e detiveram 119 indios,
incluindo quatro mulheres. A maioria foi libertada mais tarde, mas 22
foram mantidos em prisão preventiva em Boa Vista. Todos foram libertados
depois de cerca de uma semana, quando um pedido de habeas-corpus foi aceito
pe1o Supremo Tribunal Federal.
O assassinato de Donaldo Macuxi
No dia 5 de setembro de 1988 Donaldo Macuxi, um indio da Maloca
Kenarrapi, na ârea Raposa/Serra do Sol de Roraima, foi morto a tiros em sua
canoa. De acordo com as informações, Donaldo voltava para a canoa depois
de ter auxiliado um grupo de Macuxi a construir um curral perto da Maloca,
quando foi ameaçado por uma pessoa interessada na terra; quando tentou
escapar na canoa, foi morto com cinco disparos. O assassinato foi
presenciado por sua esposa e dois compenheiros do atacante. No inquérito
policial que se seguiu as testemunhas identificaram o homem culpado, mas o
homem não foi detido pela policia. Consta que o mesmo retornou ao local do
crime e continuou ameaçando membros da Maloca Kenarrapi, inclusive parentes
de Donaldo Macuxi.
Morte sob ·custódia. policial: Velârio Damâsio Macuxi
Velaria Damâsio Macuxi, um indio·Macuxi de 17 anos, foi encontrado
morto em sua cela na delegacia da policia civil da cidade de Normandia, em
Roraima, na madrugada de 23 de outubro de 1988. Outros jovens detidos na
delegacia-no mesmo-~er1odo afirmaram que Velârio foi ·violentamente
espancad6'por membros da policial civil.
Velàrio Damàsio Macuxi fora detido por membros da po11cia civil na
manhã de·22 de outubro, junto com outros 1ndios da comunidade Macuxi da
Maloca Cachoeirinha, depois de tumultos ocorridos num com1cio eleitoral na
cidade de_Normãndia. Os 1ndios teriam sido espancados a caminho da
delegaci~· de policia civil, como também o foram três jovens detidos no
mesmo comicio. Consta que os jovens que estavam na mesma cela declararam
que quando Velaria Damásio foi levado à cela, parecia ter sido espancado
violentamente. Quando começou a pedir àgua e cuidados médicos os outros
jovens foram separados dele. Quando Velârio Damésio Macuxi foi encontrado
morto na madrugada de 23 de outubro, todos os outros cinco jovens foram
libertados e, ào que consta, mandados para casa e alertados para não
contarem à ninguém o que havia acontecido.
Embor.a houvesse um médico de plantão no hospital de Normandia, o
hospital não foi contatado. Só na segunda-feira, 24 de outubro, o corpo de
Velário Damâsio foi levado à capital, Boa Vista, e submetido a autopsia no
Instituto Médico Legal. O laudo da autopsia ainda não foi divulgado.
Um dos jovens libertados na manhã de 23 de outubro denunciou à
policia militar que havia sido espancado e foi atendido no hospital de
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Normandia por um médico do Exército devido aos vários ferimentos que
sofrera sob custódia policial.
ATAQUES VIOLENTOS CONTRA OS YANOMAMI
Os Yanomami, com uma população calculada em 9,000 1ndios, vivem na
floresta na fronteira com a Venezuela a são uma das maiores tribos do
Brasil que, devido ao isolamento, conservaram seu modo de vida tradicional.
Calcula-se que outros 10,000 membros desse grupo tribal vivam do outro lado
da fronteira, na região sul da Venezuela. Vivem em grandes grupos
familiares de 30 a 150 pessoas e compartilham de uma ampla casa comunitária
chamada maloca. O território Yanomami, no sudoeste de Roraima, comecou a
enfrentar o problema da invasão em larga escala depois de 1973, quando
tiveram inicio os trabalhos - como parte do programa governamental de
Integração Nacional (PIN) - de construção da rodovia do Per1metro Norte (BR
210). A estrada nunca foi concluida, mas levou centenas de homens e
máquinas à área indigena. Estima-se que muitos 1ndios morreram vitimas de
doenças infecciosas contra as quais não tinham imunidade. A Anistia
International está preocupada com noticias de que garimpeiros armados têm
organizado ataques violentos contra os Yanomami e de que as autoridades
poucos esforços têm empreendido para investigar tais crimes.

Pai e filho Yanomami crédito: Victor Engelbert/Survival International
Em agosto de 1987, apôs um influxo de garimpeiros para a região dos
Surucucus, consta que, num conflito entre estes e os Yanomami, quatro
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1ndios e dois garimpeiros foram mortos. A policia federal abriu inquérito
sobre o caso, mas o mesmo ·não foi conclu1do. Logo:depois do incidente,
contudo, a FUNAI emitiu uma ordem proibindo a entr~da de missionarias e
antropólogos nas ârea~ ind1genas do Terfitório Federal de Roraima. A
missão Catrimani, que prestava services médicos aos 1ndios Yanomami na
região hâ cerca de 20 anos, e o post~ de· saõde da Comissão para a Criação
de um Parque Yanomami, foram fechados. Após a restrição-ao acesso de
antropólogos e missionários às âreas indigenas, tornou-se dif1ci1 obter
confirmacão de fontes independentes sobre os muitos informes a respeito de
ataques ~iol~n~os ~os garimpeiros contri os Yanomami. O problema agrava-se
pelo fato de que.os Yanomami não falam ~ortug~ês·e não têm nenhuma
experiência de contato com o sistema policial. e judiciârio bra"sileiro. Por
tradição os' Yanómami não revelam seus nomes a estranhos.
Durante o ano de 1988 a invasão das âreas indigenas por garimpeiros
agravou-se drasticamente. Até meados do ano calcula-se que havia entre 10
e 15,000 garimpeiros em áreas indigenas, Multiplicaram-se as noticias da
morte de indios
Yanomami
devido a doencas, assim comà'as denõncias de
.
.
ataques violentqs contra membros da tribo. Em agosto de 1988 a FUNAI
anunciou que demarcaria 19 âreas descontinuas dos Yanomami, cercadas por
"floresta~ nac{onais'' onde seriam permitidas atividades de extração de
minérios e madeira.

.

Hã denâncias não confirmadas de que em abril de 1988 os garimpeiros
mataram entre oito e 10 Yanomami na areado rio Couto de Magalhães·. Os
corpos, segundo um dos garimpeiros que prestaram declarações aos
missionârios em Boa Vista, foram enterrados nas minas. A FUNAI negou
oficialmente as denâncias de assassinatos de Yanomami depois que um
funcionârio da fundação, acompanhado por quatro policiais militares,
visitou a ârea do posto ind1gena Paa-piu. Afirma-se, contudo, que durante
as investigações o local do suposto crime nunca foi visitado.
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Indio Yanomami do grupo Hakomatheri, que vive perto da fronteira com a
Venezuela, sendo tratado no hospital depois de ter sido baleado em abril de
1988 por garimpeiros armados. Sua filha de dois anos de idade foi morta no
ataque.
Em maio de 1988 um 1ndio Yanomami do grupo Hakomatheri, que vive perto
da fronteira com a Venezuela, foi levado pela FUNAI para o hospital em Boa
Vista apresentando um grave ferimento a bala. Ele e um grupo de 1ndios
haviam sido atacados por garimpeiros armados. A filha desse indio, de dois
anos de idade, morreu em seus braços durante o ataque. Dois outros indios
teriam sido gravemente feridos. Segundo a Commissão para a Criação do
Parque Yanomami, CCPY, que monitorizou uma mensagem de radio do posto
ind1gena da FUNAI na área, os indios tiveram mãos e pés amarrados e foram
espancados e chutados pelos garimpeiros. Essa noticia foi confirmada por
um informe sobre um inquérito da policia federal encaminhado ao Conselho
Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, mas sua conclusão ainda
não foi divulgada.
·
No dia 18 de maio Jalio Goes, um 11der Yanomami, foi baleado e ferido
por um garimpeiro na cidade de São Gabriel da Cachoeira, após uma discussão
sobre a presença de garimpeiros na região de Maturaca, no Alto Rio Negro,
onde vivem 5,000 indios. Segundo as informações prestadas pelo
superintendente da Po11cia Federal ao Conselho dos Direitos Humanos do
governo, foi aberto uma inquérito da policia civil sobre este incidente.
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No dia 3 de novembro de 1988 um jovem Yanomami de 13 anos, irmão do
lider {tuxaua} da aldeia da Maloca Parapiu, foi baleado e gravemente
ferido.
De acordo com as noticias recebidas pela Anistia Internacional o
jovem foi baleado por um garimpeiro quando subia numa arvore perto da
Maloca Parapiu na região de Surucucus.
Segundo as declarações da vítima, o
garimpeiro o chamou de macaco e atirou como se ele fosse um animal, caçado
por esporte.
Conta que o garoto, agora internado no Hospital Coronel Motta
em Boa Vista, está em condições críticas, tendo tido o fígado, baço,
intestinos, lingua e corda vocais perfurados por estilhaços de bala.
Quando o crime foi comunicado ao administrador local da FUNAI, este
aparentemente recusou-se a pedir a abertura de inquérito policial.
Processos cr1m1nais contra indios kaiapo e um etnobotánico por
fazerem comentários sobre projetos hidreletricos

Paulinho Paiakã, porta-voz dos indios Kaiapó, faz "lobby" na Assembléia
Constituinte brasileira sobre os direitos dos índios na nova Constituição.
Esta atualmente sendo processado com base na Lei dos Estrangeiros.
Crédito: Egon Heck
Em janeiro de 1988 Paulinho Paiakã e Kube-1 Kaiapô, dois membros da
tribo indígena Kaiapó que vive no Estado do Pará, compareceram a um
seminário na Universidade de Miami, na Flórida, Estados Unidos, sobre
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aproveitamento das florestas tropicais. Eles pediram e obtiveram permissão
do delegado local da FUNAI para comparecer à reunião. Foram acompanhados
pelo etnobotânico norte-americano Darrell Posey, residente no Brasil,
funcionàrio do Museu Emilio Goeldi em Belém e professor-visitante das
cadeiras de Antropologia e Sociologia das Universidades Federais do Parà e
Marannhão. Os indios haviam sido convidados a falar sobre o modo de vida
dos Kaiap6 e como utilizam a floresta; Darrell Posey apresentou seu próprio
ensaio cienf1fico e atuou como tradutor dos indios. Durante o seminârio,
os 1ndios manifestaram seu temor de que as represas Babaquara e Kararaô,
cuja construção foi proposta para integrar o projeto hidrelétrico de
Altamira no rio Xingu, inundariam cerca de 5,600 e 1,224 km quadrados de
terra respectivamente, inclusive territórios indigenas oficialmente
reconhecidos e que isso colocaria em risco a cultura e a existência de dez
tribos indigenas e causaria danos ecológicos irreparâveis à região. Os
1ndios foram a seguir convidados a visitar Washington, DC, onde
manifestaram as mesmas preocupações a membros do congresso norte-americano,
ao Departamento de Estado dos EUA e a diretores do Banco Mundial, que
estudava o financiamento de parte desses projetos através de um empréstimo
ao setor energético brasileiro.
Ao retornarem ao Brasil, os três homens foram reiteradamente
interrogados pela policia federal sobre sua visita aos Estados Unidos, sob
a alegação de que haviam "denegrido a imagem do Brasil no exterior" e
"ameaçado as relações econômicas do Brasil''. A partir de 11 de agosto de
1988 alguns antropólogos que trabalhavam com o dr. Posey foram proibidos de
entrar nas areas indigenas. As autoridades aparentemente acreditam que os
comentarias dos indios em Washington foram responsàveis pelo adiamento na
entrega de um empréstimo de 500 milhões de dólares do Banco Mundial ao
setor energético nacional. Funcionarias do Banco Mundial declararam que a
visita dos 1ndios e do antropólogo não havia afetado sua decisão de adiar a
entrega do empréstimo, o que foi motivado pela falha do Brasil em atender
às condições estabelecidas para empréstimos anteriores.
No dia 3 de agosto o promotor público federal no Para apresentou uma
denuncia contra Darrell Posey segundo os artigos 125-II e 107 da Lei dos
Estrangeiros de 1980, segundo os quais "um estrangeiro admitido em
território ·nacional não deve exercer atividades de natureza pol1tica, nem
envolver-se direta ou indiretamente em questões póblicas do Brasil. Com
base no mesmo artigo foram acusados Paulinho Paiakã e Kube-I Kaiapó, nos
termos do artigo 129 do código penal, que se refere a "contribuir para un
crime", no sentido de que teriam contribu1do para que Darrell Posey
cometesse um crime.
A pena prevista para tais acusações é de um a três anos de prisão e/ou
expulsão do pais. No dia 26 de agosto Paulinho Paiakã e Darrell Posey
tiveram uma audiência com o juiz, na fase de instrução do processo. Kube-I
Kaiapó foi prestar depoimento ao tribunal federal em Belém no dia 14 de
outubro. Contudo, o juiz recusou-se a tomar seu depoimento a menos que ele
vestisse camisa e calca - o 11der indigena estava usando os trajes
tradicionais indigenas. Seu depoimento não foi portanto tomado no

.

23

tribunal. Consta que o juiz pediu relatórios antropológicos, psicológicos
e psiquiátricos sobre os 1ndios, a serem apresentados ao tribunal, para que
seu grau de "indianidade" ou assimilação ã sociedade brasileira, e
consequentemente sua responsabilidade criminal, pudessem ser determinados
(veja anexo}.
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ANEXO
OS DIREITOS DOS INDIOS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O artigo 231 da Constituição Brasileira de 1988 reconhece o direito
dos 1ndios quanto à posse permanente das terras em que habitam e ao uso
exclusivo dos recursos naturais ali existentes. O mesmo era estabelecido
pelo artigo 198 da antiga Constituição de 1967. Os indios são
classificados como "relativamente incapazes'' pelo código civil, da mesma
forma que as pessoas entre 16 e 21 anos, que ainda não atingiram a
maioridade. Isto significa que, embora os 1ndios tenham plenos direitos
politicos, podendo votar e ser eleitos para cargos pubiicos, necessitam de
um tutor para determinadas transações de natureza civil. Se, por exemplo,
desejam fazer acordos para vender seus produtos, tais contratos deverão
contar com a assessoria juridica de um corpo tutelar do governo, a Fundacão
Nacional do Indio, FUNAI. A ampliacão dos direitos indigenas na
'
Constituição de 1988 (veja abaixo) ~ode ter implicações pa~ o estatuto
civil dos 1ndios e o papel da FUNAI, mas isso ainda não foi estabelecido.
A FUNAI foi criada em 1967 para substituir o desacreditado Serviço de
Proteção ao Indio. Trata-se do órgão oficial do governo para tutela da
população ind1gena. Embora empregue alguns indios, a FUNAI não tem
representantes indigenas em sua administração. Seu papel é definido como o
de um "tutor" que auxilia os 1ndios no exercicio de sua própria vontade,
mais do que impõe sua vontade aos indios. Na pratica, contudo, têm havido
denóncias de abusos do papel tutelar por parte da FUNAI. A FUNAI .é órgão
do Ministério do Interior, que é o ministério do governo ~esponsãvel por
projetos de desenvolvimento econômico, e que na pratica não tem sido bemsucedido na defesa dos 1ndios contra a violência nem na defesa das terras
ind1genas contra invasores. A administracão da FUNAI tem sido objeto de
numerosas acusações, desde desperdicio de.recursos até corrupção e maustratos.
Foram feitas varias tentativas para definir um critério de
ttindianidade". Os antropôlogos afirmam.que isto tem sido um recurso
através do qual o governo procura reduzir.os direitos territoriais dos
povos indigenas, liberar o Estado de algumas de suas obrigacões e afastar
lideres indigenas que têm feito campanhas publicas em defes~ de seu povo.
Embora os dois conceitos relativos a direitos territoriais e capacidade
civil dos povos ind1genas sejam distintos na lei indigenista brasileira,
têm sido freqüentemente associados, de forma a sugerir que uma vez os
1ndios sejam emancipados (o que està previsto pelo código civil), deixam de
ser tratados legalmente como 1ndios e, em conseqüência, perdem seus
direitos sobre o território. No dia 23 de setembro de 1987 o Decreto-lei
presidencial 94.946 estabeleceu a distinção entre 1ndios "aculturactos" e
"não-aculturados" - os primeiros seriam assentados em "colônias indigenas"
e os ultimas conservariam seus direitos às terras tradicionais. O critério
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de "aculturação" elaborado pela FUNAI em setembro de 1988 inclui coisas
tais como o grau de dependência da comunidade quanto a bens e servicos da
sociedade nacionale e o conhecimento da 11ngua portuguesa.
'
O ESTATUTO DO INDIO
Em 1973 foi aprovado o Estatuto do Indio (Lei 6,001/73) para
regulamentar a situação legal dos indios. O estatuto propôs a preservação
da cultura e ao mesmo tempo a progressiva integracão do indigena à
sociedade nacional. Determinou que todas as terrás indigenas deveriam ser
demarcadas até o final de 1978. A demarcacão das terras foi uma das
principais tarefas entregues à FUNAI. Contudo, apesar de expirado o prazo,
dois terços das terras tribais ainda não foram demarcadas. O Estatuto do
Indio reconhece três tipos de terras habitadas por indios: terras,
conforme definido pela Constituição e sobre as quais eles têm direito
permanente de posse, embora as mesmas sejam "patrimônio da União"; terras
que são de propriedade total das comunidades indigenas; e finalmente
parques ou reservas para os quais os indios podem ser transferidos, tais
como o parque do Xingu. Embora de acordo com a Constituição o direito dos
1ndios a suas terras ancestrais não dependa de demarcação, a demarcação
f1sica e a ratificação por decreto presidencial oferecem algumas medidas
limitadas de proteção contra invasões. Contudo, tanto terras demarcadas
quanto não-demarcadas têm sido invadidas por fazendeiros, companhias de
mineração e colonos brancos.
Em 1983 o decreto presidencial numero 88,118 deu aprovação final à
demarcacão das terras indigenas a um Grupo Interministerial de Trabalho,
que incÍuia o Ministério para Assuntos Fundiários. O Grupo
Interministerial recebeu a recomendação de levar em consideraçãq a
existência de projetos oficiais e de não-indigenas nas áreas. Os
antropólogos alegaram que isso não passou de uma tentativa de legalizar
invasões passadas de forma retroativa. Há três etapas no processo de
demarcação das terras ind1genas: identificação, delimitação e demarcação.
A FUNAI é responsável pela confirmação dos limites da área ocupada por um
grupo ind1gena. Uma vez realizado o processo de identificação, a FUNAI
propõe a demarcação f1sica das terras ao Grupo Interministerial de
Trabalho. Se a proposta de demarcação for aceita pelo Grupo
Interministerial de Trabalho, será encaminhada ao presidente para
aprovação. As terras são consideradas delimitadas quando o presidente
assina a proposta de demarcação. A demarcação fisica das terra é feita, e
a seguir ratificada por decreto presidencial e oficialmente registrada. O
processo de demarcação está então concluido. Uma outra categoria de
''terras provisoriamente delimitadas" engloba aquelas que foram
provisoriamente definidas para fins especificas, como por exemplo atrair
1ndios classificados como isolados pelo Estado.
A Organização Internacional do Trabalho, segundo a Convenção n~ 107 a
respeito de Populações Ind1genas e Tribais, da qual o Brasil é signatário,
comentou a lentidão do processo de demarcação que "às vezes provoca
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situacões radicais que algumas vezes resultam em conflitos".
OIT dê junho de 1988.)

(Observacão
·

O Projeto Calha Norte
Os planos do Conselho de Segurança Nacional do governo brasileiro para
criacão de uma zona militar-ecológica numa faixa fronteirica de 150 km
foram revelados em 1987. O projeto, que jà começou a ser implantado, é
conhecido como Calha Norte e impede a demarcação de todas as terras tribais
situadas dentro nessa zona. O projeto prevê a implantação de postos e
instalacões militares ao longo dos 6,500 km de fronteiras do Brasil com a
Colômbi~. Venezuela, Guiana, Surinã e Guiana Francesa. Essas àreas seriam
colonizadas por "colonos brancos'' como forma de assegurar a fronteira. O
projeto Calha Norte afeta as terras tradicionais de algumas das maiores
comunidades tribais do pais - os 3,000 1ndios do vale Javari, os 18,000 do
Alto Rio Negro, os 20,000 Ticuna do Alto Solimões e os 9,000 Yanomami de
Roraima e do Amazonas. Em setembro de 1988, nos termos do decreto-lei
94,945, o grupo interministerial que considera as propostas para demarcação
de terras indigenas foi ampliado para incluir representantes do Conselho de
Segurança Nacional.

COMPETENCIA FEDERAL E ESTADUAL
A condução da politica indigenista do governo tem sido
tradicionalmente vista como encargo do governo federal. Todos os litigios
resultantes de questões relacionadas à propriedade de áreas ind1genas são
de competência da justiça federal.
Em reconhecimento do provável conflito entre os interesses econômicos
locais e os interesses dos indigenas, a implantação da pol1tica indigenista
também tem sido confiada aos órgãos federais. Assim, a FUNAI pode
requisitar a ajuda da policia federal ou das Forças Armadas para proteger
terras ind1genas contra invasões. A competência da policia federal para
"prevenir e punir crimes contra a vida e patrimônio dos indios" está
definida nos estatutos da policia federal, Decreto 73,332 de 1973.
Há também dispositivos espec1a1s sobre o tratamento de 1ndios pela lei
criminal. A detenção de 1ndios, por exemplo, deve ser efetuada por membros
da policia federal acompanhados por um elemento da administração da FUNAI.
O Estatuto do 1ndio dispõe sobre a redução de sentenças quando um indio
tenha sido condenado por delito criminal e recomenda que qualquer pena de
prisão seja cumprida em regime semi-aberto, de preferência nas proximidades
do domicilio do condenado. Na prática, contudo, muitos indios são detidos
em prisões comuns. Na segunda metade de 1985, por exemplo, 18 indios
Wapixana e Macuxi de Roraima foram detidos na prisão comum da capital, Boa
Vista, e acusados de roubo e de tentativa de formar um bando de criminosos.
Os indios haviam procurado demarcar suas terras ou cultivar produtos em
terras já demarcadas. Até a Constituição de 1988 os indios não eram, via
de regra, considerados capacitados pela justiça para iniciar processo
legal, os quais tinham que ser encaminhados por intermédio da FUNAI.
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A questão da competência da jµstiça federal .. para julgar todos os casos
envolvendo indios tem sido muit~.di~cutida. Em·caso de homicidio, em que
1ndios tenham sido mortos em areas oficialmente reconhecidas como
indígenas, o caso tem sido considerado corno de-competência da justica
federal; se o assassinato ocorre fora dos limites da area indígena Ô caso é
em geral tratado como crime comum e transferido, à'jurisdição estadual. Os
grupos indígenas têm argumentado que tais casos têm mais chances de
progredir nos tribunais federais, dada a suscetibilidade dos tribunais
estaduais às pressões de politicos locais hostis aos índios.

A NOVA CONSTITUÇÃO E OS DIREITOS DOS INDIGENAS
No dia 5 de outubro de 1988 o Congresso brasileiro promulgou o texto
da nova Constituição. Quando o projeto da novo Constituição estava sendo
elaborado, antropólogos e grupos indígenas manifestaram seu temor de que os
direitos dos índios poderiam ser reduzidos e por isso durante esse período
de 20 meses as comunidades indígenas buscaram apoio e enviaram
representantes a Brasil ia para fazer "l obby" junto aos membros do
Congresso. No texto final, o inalienavel direito dos índios às suas terras
ancestrais foi mantido e ha algumas novas disposições importantes que devem
garantir aos índios uma maior proteção. No futuro, o Congresso tera que
aprovar projetos de mineração ou construção de hidrelétricas em terras
indigenas que de forma alguma poderão ser iniciados sem que o ponto de
vista dos indios afetados tenha sido ouvido; os indios também terão amplos
direitos de abrir processos legais contra individuas ou o Estado; o
Ministério Pablico intervira em todas as ações legais envolvendo indigenas.
Não esta claro como tais mudanças afetarão o papel da FUNAI. Uma
legislação que torne isso possivel tera que ser aprovada pelo congresso
antes que a nova Constituição possa ser plenamente implementada.
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Representantes indigenas fazem ''lobby" na Assembléia Constituinte em favor
dos direitos dos povos indigenas na nova Constituição. Crédito: Luis
Donisete Benzi Grupioni/ Arquivo Commissão Pr6-1ndio

