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Duas décadas de regularização da Terra Indígena Poyanawa 
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Marcelo Piedrcfita lglesias 

A Terra Indígena Poyanawa, localizada nos Município de Mâncio Lima (Ac) e Guajará (Am), foi 

identificada pela FUNAI em 1977. Seu processo de regularização administrativa tramita há pouco mais de 22 

anos na burocracia do Governo Federal. Acompanhar as muitas etapas desta demorada tramitação permite, 

por um lado, analisar a participação da FUNAI neste longo processo, refletindo as próprias transformações 

havidas na sistemática de reconhecimento e regularização de terras indígenas nestas duas décadas. Por outro, 

explicitar como, condicionadas pela atuação da FUNAI, iniciativas empreendidas pelos Poyanawa, e pelos 

próprios patrões, mobilizando atores e instituições em diferentes arenas e campos políticos, moldaram e 

redirecionaram decisões e ações do órgão indigenísta e do Governo brasileiro em relação à regularização da 

terra indígena. 

É esta viagem que convido os velhos leitores do Papo a fazer hoje, para, tomando pública esta parte 

da história recente do povo Poyanawa, ajudar a divulgar as atividades do "Subprojeto de Acompanhamento e 

de Consolidação da Demarcação Física da Terra Indígena Poyanawa", atualmente em execução através de 

Contrato de Serviço assinado em abril pela Associação Agro-Extrativista Poyanawa do Barão e lpiranga 

(AAPBI), o Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

No cativeiro dos patrões 

Vários são os relatórios de viajantes, funcionários do Serviço de Proteção aos Índios e Localização 

dos Trabalhadores Nacionaes (SPIL TN), historiadores e Grupos Técnicos da FUNAI que afirmam que, no 

início do século, os Poyanawa ocupavam a região entre o Paranã dos Mouras e as cabeceiras do rio Moa. 

De 1901-13, o cearense Mâncio Agostinho Rodrigues Lima, proprietário do seringai Aurora e da 

Fazenda Barão do Rio Branco, localizados no rio Moa, organizou expedições para contatar os Poyanawa, que 

vinham roubando casas de seus fregueses. Coronel da Guarda Nacional, Mâncio Lima foi nomeado Auxiliar e 

Delegado do SPIL TN no rio Moa pelo Auxiliar da 1 ª Inspetoria Regional do Serviço, Máximo Liohares, em 

viagem que este fez ao Alto Juruá em 1911. 

Neste mesmo ano, expedição capitaneada pelo Auxiliar do SPIL TN e famoso "amansador" de índios 

do Alto Juruá, Antônio Tavares Bastos, logrou conduzir os Poyanawa que moravam no Paranã dos Mouras 

para o igarapé Bom Jardim, na propriedade de Mâncio Lima. Ano depois, os índios foram transferidos para o 

igarapé Maloca. O grupo chefiado pelo principal tuxaua Poyanawa, Napoleão, foi depois contatado e trazido 

para o igarapé Maloca, onde Mâncio Lima mandara construir duas malocas para abrigar cerca de 150 índios. 

A maior parte dos Poyanawa, contudo, preferiu fugir, dispersando-se em três grupos. Guiados por 

um Poyanawa, homens de Mâncio Lima encontraram parte dos fugitivos e tomaram a levá-los para o igarapé 

Maloca. Em outra expedição, capangas do Coronel assassinaram a tiros o tuxaua Napoleão, cujo grupo fugiu 

para o rio Azul, afluente do Moa. Pouco depois, estes Poyanawa foram novamente contatados e reconduzidos 

ao igarapé Maloca. Após a chegada, epidemia de sarampo dizimou boa parte dos índios. As famílias restantes 



foram agrupadas no seringal Ipiranga. Em 1916, a Prefeitura do Alto Juruá fundou no seringal Barão a Escola 

Coronel Rondon, voltada especialmente à educação e catequisação dos Poyanawa. 

A partir de 1915, os Poyanawa passaram a trabalhar em diferentes atividades nas propriedades do 

Coronel Mâncio Lima: derrubar mata bruta, abrir e roçar varadouros e estradas, plantar e limpar roçados, 

cortar cana, trabalhar no engenho e em casas de farinha, caçar para o barracão, abrir e bater campos, fazer 

cercas para o gado. Foram engajados na abertura do ramal ligando a sede do seringal à Vila Japiim. Em 1922, 

a Fazenda tinha área de 1.400 ha, grandes plantações, campos e pastagens cultivados, 300 cabeças de gado, 

porcos, mulas e ovelhas. As 260 estradas dos seringais do Coronel rendiam produção anual de 30 toneladas de 

borracha Dentre seus 300 habitantes, 115 eram índios. 

Contam ainda hoje os chefes de família Poyanawa as dificuldades vividas durante o período em que 

os homens foram obrigados a trabalhar separados de suas mulheres. Enquanto os homens cortavam seringa 

nos centros, elas trabalhavam nos roçados do patrão e no transporte de pelas de borracha, macaxeira para 

farinhadas e cana para os engenhos, sob atenta vigilância de feitores e capatazes do Coronel, que não 

hesitavam em castigar aquelas que faziam "corpo mole" no trabalho. 

Os anos 50, após a morte de Mâncio Lima, marcam o declínio deste período áureo do "carrancismo". 

As propriedades do Coronel foram divididas entre três herdeiros: seus filhos José dos Santos Lima, Raimundo 

Santos Lima e Débora Sílvia Lima, que ficou com a sede do seringai Barão. O "cativeiro", como falam os 

Poyanawa, prosseguiu, todavia, até os primeiros anos da década de 80, envolvendo índios e os fregueses 

brancos. As famílias Poyanawa dedicavam-se ao corte nos centros, aos trabalhos agrícolas, à caça, à pesca e 

às atividades na diária para os patrões. Tinham impagáveis dívidas nos barracões, fruto dos altos preços das 

mercadorias, do baixo preço pago pela borracha, da cobrança de renda das estradas, de artimanhas contábeis 

nas contas, bem como de descontos de tara na produção dos seringueiros. 

Em 1977, a primeira identificação 

O primeiro trabalho de identificação da Terra Indígena Poyanawa resultou da Portaria Nº 160/P, de 

23 de março de 1977. Dado o então desconhecimento da FUNAI sobre esta parte da Amazônia Ocidental, a 

portaria indicava, de forma genérica, que o Grupo Técnico deveria fazer o levantamento e a delimitação de 

áreas indígenas na região entre a Serra do Divisor, ou Contamana, e o Rio Juruá, no Município de Cruzeiro do 

Sul. Coordenado pela antropóloga Delvair Montagner Melatti, então Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas 

da FUNAI, o GT teve prazo estipulado em 40 dias para suas atividades. 

A viagem, todavía, teve duração total de 25 dias. Foi proposta a identificação de três áreas indígenas: 

Jamináwa, no Igarapé Preto, Nukini e Poyanawa, estas duas no rio Moa. O tempo de permanência em cada 

área foi de dia e meio. No trabalho entre os Poyanawa, o GT contou com apoio logístico do 7° BEC, na pessoa 

do Coronel Coelho, que acompanhou a equipe e forneceu meio de transporte até o seringai Barão. 

Em seu relatório, Melatti aponta que havia na região quase total desconhecimento do trabalho da 

FUNAI, bem como da existência de populações indígenas. Em Cruzeiro do Sul, as informações obtidas nos 

órgãos governamentais davam conta de famílias de "caboclos" morando em seringais, que ''não queriam mais 

ser considerados índios" e "não desejavam terras próprias, pois recebiam total assistência de seus patrões". O 



trabalho de campo entre os Poyanawa foi marcado por forte tensão. A coordenadora do GT optou por não 

explicitar aos patrões o real objetivo de sua presença, identificar uma área indígena, temendo resistências ao 

trabalho de campo e futuras animosidades contra os índios. 

Nos seringais Barão e lpiranga, onde em 1977 concentrava-se a maior parte das famílias Poyanawa, 

Delvair Melatti fez a coleta de dados junto a um único índio, o finado Cândido Rondon. Relacionou 27 casas, 

16 no Barão e 11 no Ipiranga, que abrigavam 158 pessoas, por ela assim discriminadas: 13 "civilizados", 74 

Poyanawa, 59 "mestiços" ("cruzados") de Poyanawa com civilizados e um mestiço de Poyanawa com Arara. 

Havia três famílias de brancos no lpiranga e outras dez no Seringai Barão, perfàzendo 93 pessoas. Na 

sede, estes moradores trabalhavam na agricultura e na diária para os patrões. Nos centros, os seringueiros se 

dedicavam apenas ao corte, pagando renda e comprando todos os alimentos e mercadorias nos barracões. 

A Área Indígena Poyanawa foi identificada com 15.200 ha e perímetro de 55 km, abrangendo apenas 

as terras do seringai Ipiranga. No relatório, Melatti aponta as dificuldades que teve na elaboração da proposta, 

que fez com base em dados sobre a localização das estradas de seringa e das áreas usadas pelos Poyanawa 

para a caça, pesca e coleta, por ela avaliadas como suficientes para a população indígena e seus descendentes. 

Explicitou, portanto, que não chegou a uma proposta de área formulada pelos próprios índios, creditando isto 

à incredulidade destes quanto ao real poder da FUNAI e ao temor de que estavam-lhes oferecendo terras que 

acreditavam ser de seus patrões. Melatti apontou que reclamações poderiam surgir durante a demarcação, 

sendo necessário a alteração dos limites propostos, desde que não viesse a ser reduzida a área já identificada. 

A 26 abril de 1979, no Diário Oficial do Estado do Acre, a FUNAI publicou a Concorrência Pública 

Nº 001/79, com Edital de Demarcação de 8 de fevereiro, que objetivava selecionar fumas para a demarcação 

de 33 áreas indígenas em vários estados brasileiros, dentre as quais, a Poyanawa. Dois meses depois, todavia, 

a Superintendência Administrativa da FUNAI tomou a concorrência sem valor, pois imprecisões detectadas 

no edital teriam impedido a realização das obras dentro dos procedimentos técnicos e legais cabíveis. 

No Barão, seis anos depois: a CPI 

Em 1983, dois herdeiros do Coronel Mâncio Lima, Débora Lima e Raimundo dos Santos Lima, 

ainda tocavam seus movimentos comerciais nos seringais incidentes na área indígena. Em 1977, logo após a 

passagem do GT da FUNAI, seu irmão, José dos Santos Lima, vendera 400 ha de seu quinhão, 25 e meia 

estradas de seringa, a Manoel Batista Lopes. Por fim, Bebito Maia, patrão do seringai Belo Monte, tinha 

fregueses cortando 20 estradas na área identificada. 
Em início de 1983, a Fazenda Barão foi reativada. Grandes desmatamentos para a formação de 

pastagens e campos foram feitos com financiamentos do Banco do Brasil e Banco da Amazônia, carta de 

anuência emitida pelo INCRA e ampla mobilização da mão de obra dos Poyanawa. 

Em setembro de 1983, equipe da Comissão Pró-Índio do Acre, composta por Terri Valle de Aquino, 

Antônio Luiz Batista de Macêdo e Vera Olinda Sena, visitou a área. Com o mapa e o relatório de 1977 em 

mãos, comunicaram aos Poyanawa que já existia ali uma área indígena identificada pela FUNAI. Discutiram 

os resultados dos trabalhos feitos pelo GT seis anos antes, a existência do Estatuto do Índio, o direito de 

organizar uma cooperativa para comprar e vender independente dos patrões e não pagar renda das estradas, 
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bem como a necessidade de lideranças Poyanawa irem a Rio Branco e Brasília para cobrar a demarcação da 

terra e a indenização dos ocupantes brancos. 

Os Poyanawa mostraram-se surpresos, pois desconheciam a existência de uma área a eles destinada. 

Ao conferir o mapa, discordaram dos limites propostos, dada a exclusão de colocações e estradas já ocupadas 

por familias Poyanawa, bem como de outras riquezas naturais indispensáveis à sua sobrevivência. Nesta 

ocasião, escolheram Mário Cordeiro de Lima liderança para representá-los junto à FUNAI e às entidades 
indigestas em Rio Branco. 

Terri Aquino e Antônio Macêdo endereçaram carta a Manoel Lopes, informando-lhe que as terras 

compradas de José dos Santos Lima estavam incluídas na área já identificada pela FUNAI, conforme ficava 

atestado no mapa anexado. Na cidade de Cruzeiro, Terri foi agredido fisicamente por Mâncio Neto, herdeiro 

do Coronel. A agressão e as ameaças feitas na área pelos patrões foram objeto de matéria publicada por Terri 

no Jornal Folha do Acre, de Rio Branco, a 10 de outubro. 

Esta visita. as expectativas e mobilizações que gerou entre os índios, bem como a matéria no jornal, 

motivaram novas reações dos quatro patrões dos seringais incidentes na área. A 18 de outubro, Manoel Lopes 

enviou carta ao Senador Jorge Kalume, em que denunciava conflitos surgidos no Barão após a passagem dos 

"índigenístas", "agentes da FUNAI'', que teriam incitado os "colonos", "a quem insistiam em chamar de 

índios", dizendo-lhes que tinham direito à área. Orientado por um advogado, contestava a imemorialidade da 

ocupação Poyanawa. Os índios, dizia, trazidos ao Barão por Mâncio Lima em 1913, haviam se "mesclado" 

aos brancos, existindo à época apenas duas "famílias primitivas dos Poyanawa". Solicitava, ainda, ao Senador 

que intercedesse junto ao Presidente da FUNAI para que o órgão aceitasse a troca de sua propriedade por 

outra, localizada no igarapé Bom Jardim, no seu entender, "mais apropriada para o convívio do silvícola, por 

ser menos habitada e mais natural". Carta com praticamente o mesmo texto foi endereçada por Manoel Lopes 

ao Presidente da FUNAI três dias depois. 

A 25 de outubro, o Governador do Estado do Acre, Nabor Júnior, enviou telex ao Diretor Geral da 

FUNAI, informando de conflitos entre posseiros e índios Poyanawa no Barão e pedindo providências para 

evitar conseqüências mais graves e prejuízos aos interesses dos proprietários e da população indígena. A 7 de 

novembro, o Presidente da FUNAI retomou o telex, dando conta que novos estudos estavam previstos para a 

definição da área. No dia seguinte, o Senador Jorge Kalwne e o Deputado Nosser Almeida enviaram carta à 

Presidência da FUNAI, solicitando o exame do pedido feito por Manoel Lopes, de maneira a "não prejudicar 

quem trabalha" e buscar solução adequada aos índios. Dia 21, o Departamento de Identificação e Delimitação 

da FUNAI produziu informação em resposta à carta de Manoel Lopes, reafirmando estar previsto o reestudo 

da área. Três dias depois, o Presidente da FUNAI respondeu ao Senador, tomando a informar que a área seria 

objeto de novos estudos, a serem realizados ainda no primeiro semestre de 1984. 

A 13 de dezembro, Manoel Lopes remeteu ao Senador Kalume abaixo-assinado de autoridades do 

Município de Mâncio Lima e antigos moradores da Fazenda Barão do Rio Branco, no qual era questionada a 

localização da área indígena proposta pela FUNAI. Informava, ainda, que o Juiz de Direito da Comarca de 
Cruzeiro do Sul concedera liminar de Manutenção de Posse contra vários índios que teriam invadido sua 

pastagem. O abaixo assinado, do qual constavam, dentre outras, as assinaturas do Presidente e de vereadores 



da Câmara de Mâncio Lima, foi passado ao Presidente da FUNAI através de carta assinada pelo Senador a 2 

de janeiro de 1984. Dez dias depois, por telegrama, a Presidência do órgão novamente informou ao Senador 

que estudos para a redefinição dos limites da área aconteceriam a partir do final daquele mês. 

A reidentificação de 1984 

Os trabalhos de reidentificação da Área Indígena Poyanawa resultaram da Portaria Nº 1619/E, de 30 

de janeiro de 1984. Coordenado pelo antropólogo José Carlos Levinho, o GT era formado por um engenheiro 

agrimensor, Aúreo Araújo Faleiros, um engenheiro agrônomo, um técnico em agricultura e pecuária, todos 

dos quadros da FUNAI, e um técnico agrícola do INCRA. Em prazo de 30 dias, o GT tinha como atribuição 

definir quatro áreas indígenas (Nukini, Poyanawa, Campinas e Jaminawa) nos Municípios de Mâncio Lima e 

Cruzeiro do Sul e levantar as benfeitorias de boa-fé ali implementadas pelos ocupantes não-índios. 

O GT permaneceu em Cruzeiro do Sul por três dias, fazendo contatos com órgãos governamentais e 

o levantamento documental e cartográfico no Projeto Fundiário Alto Juruá-INCRA. Realizou os trabalhos de 

campo nas quatro áreas em prazo de 43 dias, incluindo deslocamentos terrestres e fluviais. A permanência 

entre os Poyanawa foi de seis dias. Assim como nas demais áreas identificadas, foram realizadas duas 

reuniões com os chefes de família Poyanawa: uma, na chegada, para informar o objetivo da presença do GT, e 

outra, ao final. para junto com a comunidade elaborar a proposta da área. 

Foi recenseada uma população indígena de 261 pessoas, distribuídas em 27 casas no Ipiranga e 11 na 

sede do Barão. Desta, 30 eram brancos, casados com Poyanawa. Sete índios eram aposentados e meia centena 

de crianças índias estudavam nas duas escolas em funcionamento no Barão e no Ipiranga. 

Os Poyanawa dedicavam-se à agricultura de terra firme, à caça, à pesca e a coleta. No Ipiranga havia 

6 famílias com casas de farinha próprias, quatro delas motorizadas. No Barão, os índios dependiam do patrão 

para produzir farinha. Apesar das 17 colocações existentes nos seringais da área indígena, apenas cinco índios 

cortavam. Os patrões preferiam ocupar as estradas com fregueses brancos. Alegavam os Poyanawa, por outro 

lado, que a borracha não dava resultado, pois eram obrigados a pagar renda e explorados na venda do produto 

e na compra das mercadorias nos barracões. A venda de criações domésticas era alternativa de várias famílias 

para a obtenção de mercadorias, roupas, instrumentos de trabalho e remédios. Os patrões mobilizavam a mão 

de obra dos Poyanawa na diária, a troco de mercadorias, em desmatamentos para a abertura de pastagens e em 

várias atividades agrícolas. 

O relatório propôs a redefinição da Área Indígena Poyanawa com extensão de 19.987 ha e perímetro 

de 62,5 km, justificando a ampliação pela imemorialidade da ocupação e pelo seu uso presente pelas famílias 

Poyanawa. Foi proposto, além da demarcação da área, com a indenização e o reassentamento dos moradores 

brancos, a instalação de um Posto Indígena na sede do Barão, a contratação de um atendente de enfermagem, 

a aquisição de uma pick-up e a criação de uma cooperativa para apoiar as atividades agrícolas e extrativistas. 

Foi ressaltada no relatório a necessidade de urgência na implementação destas medidas, visto que, 

em final de 1983, a tensão crescera entre Poyanawa e ocupantes brancos. Na área identificada havia 19 

famílias de brancos, 136 pessoas: 4 famílias, 34 pessoas, no Ipiranga e 15 famílias, 102 pessoas, no Barão. 

Gado dos donos do Ipiranga vinha invadíndo e estragando roçados dos índios. No Barão, os patrões tinham 



proibido a criação de porcos, alegando estragos nas pastagens recém abertas. Após a visita da equipe da 

Comissão Pró-Índio em setembro de 1983, oito famílias Poyanawa tinham entrado na área identificada e se 

mudado para o Ipiranga. Os patrões procuraram impedir que construíssem novas casas, ameaçaram chamar a 

Polícia, deram entrada à já citada Ação de Manutenção de Posse, tiveram concedida a respectiva liminar pelo 

Juiz e lograram a intimação dos índios no Fórum de Cruzeiro. Fizeram uso da força policial para tentar 

continuar recebendo renda, queimaram a barraca de um índio e desentigelaram estradas. Pararam de vender 

mercadorias aos Poyanawa e empeleitar-lhes trabalhos na diária, e procuraram impedi-los de ocupar novas 

colocações e estradas. Os Poyanawa, por sua vez, empataram trabalhadores dos patrões de fazer desmates 

para a abertura de novos roçados e se recusaram a continuar pagando renda pelas estradas de seringa que já 

ocupavam. 

Tramitação no Grupão 

Em fevereiro de 1983, o Presidente da República, João Figueiredo, promulgou o Decreto Nº 88.118, 

introduzindo nova sistemática para o processo administrativo de demarcação de terras indígenas. O decreto 

estabelecia a obrigatoriedade de propostas de definição de áreas feitas por GT' s da FUNAI serem examinadas 

por um Grupo de Trabalho, composto de representantes do Ministério do Interior, Ministério Extraordinários 

para Assuntos Fundiários, do órgão indigenista e de órgãos estaduais julgados convenientes. Ao Grupão cabia 

a emissão de parecer conclusivo e seu encaminhamento para decisão final dos mandatários do MINTER e 

MEAF. Por trás desta medida estava o esvaziamento do poder que o Presidente da FUNAI tinha até então de 

promulgar portarias declaratórias de terras indígenas, papel que passou a ser atribuição de ministros que 

pautavam suas decisões por orientações oriundas do Conselho de Segurança Nacional. 

A 3 de outubro de 1984, através do Memo N° 045, o Coordenador do Grupão encaminhou dados 

referentes à Área Indígena Poyanawa para a apreciação dos membros do GT. As informações, de caráter 

sobretudo histórico, recomendavam o prosseguimento da regularização, dada a imemorialidade da ocupação 

Poyanawa. Não convenceram, todavia, outros integrantes do Grupão, que justificaram a negativa pela situação 

fundiária indefinida dos seringais incidentes na área. 

Enquanto isso, o clima era de forte tensão na área indígena. Com recursos da CPI-Acre, os Poyanawa 

estruturaram sua cooperativa em março de 1984, aboliram o pagamento da renda e ocuparam colocações e 

estradas, inclusive algumas que eram cortadas por seringueiros brancos. Estes últimos, tomando consciência 

de que em breve teriam de sair da área indígena, passaram a maltratar as árvores de seringa. Iniciado o 

movimento da cooperativa, os Poyanawa não mais entregaram sua borracha aos patrões, preferindo vendê-la 

em Mâncio Lima e Cruzeiro para ali comprar mercadorias mais baratas e diversificadas. 

Em julho de 1985, a Admínistração Regional da FUNAI de Rio Branco enviou telegrama repassando 

estes acontecimentos ao conhecimento do Departamento de Patrimônio Indígena, sugerindo a indeniz.ação das 

benfeitorias e a demarcação como únicas soluções para pôr fim aos conflitos. A denúncia de violências feitas 

pelos seringalistas e a cobrança da ágil indenização dos ocupantes da área foram realizadas ao longo de 1985, 

através de diferentes documentos da comunidade Poyanawa, da Comissão Pró-Índio, da União das Nações 



Indígenas e da Coordenaria de Indigenismo do Estado do Acre, enviados à ADR-RBR e à Presidência da 
FUNAI. 

Na tentativa de oferecer informações mais detalhadas a respeito da situação da área, o Administrador 

da ADR-RBR, Antônio Pereira Neto, solicitou a Terri Valle de Aquino, da CPI-Acre, a elaboração de texto 

para subsidiar nova decisão do Grupão. Datado de 1 de novembro, o texto "A imemorialidade da área e a 

situação atual do povo Poianáua" foi encaminhado ao DPI da FUNAI e aos demais ministérios integrantes do 

Grupão. No dia 10, com base neste texto, a Coordenadoria de Terras Indígenas SGIMIRAD produziu a 

Informação Técnica Nº 11, também para apreciação do Grupão. Em reunião realizada a 28 de janeiro, o 

Grupo Interministerial emitiu o Parecer N° 045/86, favorável à proposta apresentada pela FUNAI para 
delimitação da Área Indígena Poyanawa. 

Mobilizações, cooperativa e associação 

A partir de 1983, quando foi escolhido liderança, Mário Cordeiro de Lima, passou a freqüentar as 

assembléias indígenas anuahnente realizadas em Rio Branco e a ter contato com as organizações indigenistas 

e outras lideranças do ainda nascente movimento indígena. Em 1984, foi a Rio Branco, junto com seu tio 

Alberto, e a Brasília cobrar a demarcação e o desintrusamento da área indígena. Esteve novamente em 

Brasília em 1986, onde conversou com membros da Coordenaria de Terras Indígenas do MfRAD. 

Com a estruturação da cooperativa em 1984, Mário foi escolhido para administrá-la. Apesar das 

dificuldades iniciais, a cooperativa constituiu neste novo contexto, o ''tempo dos direitos", importante 

instrumento para permitir a ocupação e uso produtivo da área indígena, a quebra do monopólio dos patrões, a 

abolição da renda, bem como a abertura de novas alternativas comerciais para a venda de borracha, farinha, 

produtos agrícolas e criações domésticas em Mâncio Lima e Cruzeiro. 

Em setembro de 1984, recursos intermediados pela CPijunto à Oxfam-Inglaterra foram repassados à 

cooperativa. Dois meses depois, e de novo em junho de 1985, equipes da CPI assessoraram o movimento da 

cooperativa e fizeram contatos com professores e velhos Poyanawa, discutindo estratégias possíveis para a 

revitalização da cultura e língua. Entre 1986-88, recursos de convênio assinado entre CPI-FUNAI-Sudhevea 

contribuíram para manter organizado o funcionamento da cooperativa. Em 1988, negociações feitas junto ao 

Governo do Acre, à Prefeitura de Mâncio Lima e a agências humanitárias permitiram a compra de um 

caminhão para o escoamento da produção das famílias Poyanawa até Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. 

Em 1987, com recursos do Projeto de Proteção do Ambiente e das Comunidades Indígenas (PMACI 

II), a ADR-RBR procurou indenizar as benfeitorias dos ocupantes não-índios. Vários não quiseram receber o 

pagamento, por considerar os valores muito baixos. Mesmo assim, os patrões e outras famílias graduahnente 

deixaram os seringais da área indígena. 

Importante desdobramento destes processos de reorganização política e social foi a fundação da 

Associação dos Seringueiros e Agricultores Poyanawa do Barão. A primeira diretoria foi eleita em novembro 

de 1988. A ata da reunião de sua constituição foi publicada no Diário Oficial do Estado a 17 de janeiro de 

1989, mas a Associação só se enraizou e passou a funcionar mais ativamente a partir de 1992. O nome foi 

mudado para o atual e a diretoria então eleita está hoje em seu terceiro mandato. 



Em 1989, Mário Cordeiro de Lima assumiu a coordenação da representação recém instalada pela 

UNI em Cruzeiro do Sul, com área de abrangência no Vale do Juruá As lideranças indígenas se articularam 

com os seringueiros, reunidos em tomo da Regional Vale do Juruá do Conselho Nacional dos Seringueiros, 

então coordenada por Antônio Macedo, para implementar o "Projeto de Implantação da Reserva Extrativista 

do Alto Juruá e Desenvolvimento Comunitário das Áreas Indígenas Circunvizinhas", financiado pelo Banco 

de Desenvolvimento Econômico e Social entre 1990-92. Dezesseis comunidades indígenas, dentre as quais a 

Poyanawa, receberam recursos deste Projeto, permitindo o financiamento de suas safras extrativistas e 

agrícolas através de suas cooperativas. Este processo resultou, ainda, na fundação do Movimento dos Povos 

Indígenas do Vale do Juruá (MPIVJ), que Mário coordenou em Cruzeiro do Sul entre 1991-93. 

Em início de 1990, Mário e Antônio Macêdo visitaram cidades européias para divulgar trabalhos 

feitos no Alto Juruá acreano através da Aliança dos Povos da Floresta. Em Londres, durante jantar com a 

participação do Príncipe Charles, levantaram cinco mil dólares junto ao empresário Fred Malter. Com estes 

recursos, em junho e julho, os Poyanawa realizaram a autodemarcação de sua terra. Esta iniciativa não teve 

qualquer reconhecimento oficial do Governo brasileiro, mas foi importante para a mobilização da comunidade 

e para impedir a continuidade das invasões que caçadores estavam promovendo nos fundos da terra 

Demoras na delimitação 

Em janeiro de 1986, o Grupão emitiu parecer favorável à continuidade da regularização da Área 

Indígena Poyanawa. A respectiva portaria de delimitação, todavia, só seria promulgada em 1993, após 

paralisação de sete anos durante os Governo Sarney e Collor. 

A 31 julho de 1987, o Presidente da FUNAI, Romero Jucá Filho, publicou a Portaria Nº 2.752, 

interditando a Área Indígena Poyanawa para fins de estudos e definição. A 13 de novembro, através da 

Portaria Nº 3.754, foi retificado o texto desta portaria anterior, mantendo a área interditada, mas agora para 

efeito de garantia da vida e do bem estar dos índios. O caráter de excepcionalidade estabelecido pelo ato de 

interdição foi mantido nos cinco anos seguintes, sem que qualquer providência fosse tomada na burocracia da 

FUNAI para permitir avanços na regularização da área Poyanawa. 

Em fevereiro de 1991, no Governo Fernando Collor, a publicação do Decreto Nº 22 instaurou 

modificações no processo administrativo de demarcação das terras indígenas. Neste novo contexto, em abril, 

o Presidente da FUNAI promulgou a Portaria Nº 398, instituindo Comissão Especial de Análise para julgar o 

aproveitamento dos trabalhos de identificação de terras antes feitos para efeito de demarcação. 

Em janeiro de 1992, a Divisão de Demarcação e Fiscalização, do Departamento de Assuntos 

Fundiários da FUNAI, realizou novo cálculo analítico da Área Indígena Poyanawa, resultando na sua nova 

ampliação, de 19.987 para 20.081 ha, para um novo perímetro de 68,7 km. 

A 25 setembro, por ocasião da 52ª Sessão Ordinária da Comissão Especial de Análise, foi apreciado 

o Parecer Nº 034/CEN92, sobre a área Poyanawa, elaborado pelo antropólogo Wagner Antônio Oliveira. O 

relator recomendou o acolhimento dos resultados dos trabalhos de identificação feitos em 1984 e que, tão logo 

fosse lavrado Termo de Anuência dos Poyanawa à proposta, o parecer fosse aprovado para tramitação 

posterior com vistas à promulgação da portaria declaratória pelo Ministro da Justiça. 



No dia 30, foi enviada à Comissão a readequação do Memorial Descritivo e Mapa da área indígena, 

incorporando os cálculos que haviam ampliado sua extensão. Neste dia, através do Termo de Credenciamento 

Nº O l 1/CEA/92, a Comissão legitimou Mário Poyanawa, então Coordenador do MPIVJ, para colher a 

anuência da comunidade Poyanawa quanto aos limites da área. Junto a esse documento, foi enviado modelo 

datilografado do Termo de Anuência, que, assinado por 32 Poyanawa, foi retomado à Brasília. 

Através da Resolução Nº 072, de 10 de novembro, o Presidente da Comissão deliberou pelo 

acolhimento do Parecer Nº 034. Dia seguinte, enviou ao Presidente da FUNAI, Sydney Ferreira Possuelo, o 

Encaminhamento N° 034/CEA/92, submetendo à sua apreciação final os trabalhos referentes à definição da 

Terra Indígena Poyanawa. 

No dia 12, o Presidente da FUNAI assinou o Despacho Nº 032, para aprovar as conclusões da 

Resolução, reconhecer os estudos e adequações à delimitação da área indígena, determinar a publicação no 

Diário Oficial da União do parecer, do memorial descritivo e do despacho e, ainda, encaminhar o processo de 

demarcação ao Ministério da Justiça, acompanhado da Minuta de Portaria Declaratória, para sua aprovação. 

No mesmo dia, através do Oficio Nº 539/PRES/FUNAI, a documentação foi enviada ao Ministério da Justiça. 

A partir de 17 de novembro, estes documentos tramitaram, de forma ascendente, da Chefia do 

Gabinete, à Secretaria Executiva e à a Consultoria Jurídica desse Ministério, voltando em caminho inverso à 

Chefia de Gabinete a 11 de março. Na documentação enviada à Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI 

nesta data, constava a Portaria Nº 067, de 2 de março, assinada pelo Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, já 

publicada no Diário Oficial da União do dia seguinte, declarando como de posse permanente indígena, para 

efeitos de demarcação, a Área Indígena Poyanawa, com superficie de 20.081 ha e perímetro de 68, 7 km, 

Esta delimitação, 16 anos após o primeiro reconhecimento da terra indígena pela FUNAI, foi mais 

uma etapa vencida pelos Poyanawa na luta iniciada em 1983 para a conquista de seus direitos. A demarcação 

é a próxima etapa, em curso desde abril com a implementação do "Subprojeto de Acompanhamento e de 

Consolidação da Demarcação Física da Terra Indígena Poyanawa", fruto de Contrato de Serviço assinado 

entre a AAPBI, o PPTAL e o PNUD. 

Concluída a demarcação, caberá ao povo e à Associação Poyanawa fiscalizar e garantir os limites de 

sua terra. Ao Governo brasileiro encerrar seu processo de regularização, através da promulgação pelo 

Presidente da República do decreto de homologação administrativa da demarcação, bem como de seu registro 

na Secretaria de Patrimônio da União e em Cartório de Registro de Imóveis. Os Poyanawa certamente 

cumprirão sua parte. A pergunta agora é: quanto tempo terão que esperar desta vez para que o Governo 
Federal cumpra a sua? 

Rio de Janeiro, 2 3 de junho de 1999 


