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PONTIFfCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

são Paulo, l2 de novembro de l990 

Exmo. Sr. Searetário da SECODID 
Da Procuradoria-Geral da República 

Ref: Comunidade Kadiuéu 

Senhor Secretário 

Face ao recente inqu~rito poiiaial inataurado pelo Juizo 
Federal da 3~ Vara da SeçJo Judici~ria de Mato Grosso do Sul, em 
Campo Grande (MS) a respeito doa arrendamentos renovadnH em novembro 
de l989. por uma ADDoaiaç<io d e nom i n a da 11C1HK - l1111H.11n:uç,i,1 11111: 1·,,mu- 

• t .• • ; 
n~dades Ind~genas da Reserva kaiueu, e ao12uequentemunte a provavei 
declaraç~o de inaonstituaionali~ade·deases arrendamentos, somos pe 
lo seguinte paroceP: 

A aomunidade Kadiu~u tam se dedicado desde o tempo da Co- ,., .. , 
Loniaa pecuaria, iniciada pela captura de gado dos Espanhois no Pa- 
raguay. Com o passar.do tempo e com a ingerência de vizinhos branaoa 
foram pe~dendo seu rebanho em pequenas operações de comércio. 

Sob a tutela da Funai ndo chegaram a possuir pecuária pró 
pria, ficando apenas alguns deles empregados pela pr~pria Funai na 
criação de gado pertencente ao Departamento Geral do Patrimônio In 
dígena (DGPI-Funai) e outros empregados pelos prÓpr•ios arrendatá - 
rios de suas tel'l'as, e e t ab e l-e c i do e na área em b e ne fi o i o da m e e ma P!:!:_ 
nai. 

Parece-nos que no momento atuai a alternativa mais indica 
da seria a da parceria: os próprios indioa passariam a tomar aonta 
das faaendas, cujos arre~damentos tivessem sido interrompidos, e,as 
sistidos eventualmente por aZguns empregados que os ex-arrendatári;s 
quisessem deixa~, oriar•iam o gado dos ex-arrendatários fiaando com 
uma pa~te dos produtos. Ao fim de algunj anos teriam aaoim aonstitu 
ldo seu rebanho próprio e poderiam ver-se iivres dos antigos arren 
datáPios. 

Essa solução, além de pedagógica e progressiva, teria a 
vantagem de nio produzir uma comoçdo econ6mjaa que a pura expulsdo 
das iso.ooo oabeças de gado doa a1•rendat~rios poderia trazer. 

Atenciosamente 
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Professora D utor;~rmen Sylvia Junqueira 
Professora Tituiar do Dept9 de Antropologia 
Pontif~cia Universidade Católiaa de S.Pauio 
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