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EDITORIAL 

A Comissao Pró-lndio existe, enfim, jurídicamente: seu nascimento · porém 
remonta pelo menos a Semana do.Indio de 1978, seu crescimento, como o dos grupos 
que agora existem em qua se todos os estados do ~rasil, a frente ampl~ formada em· 
torno do repúdio ao projeto de emancipac;ao do Gpverno Geisel. E nessa luta 
conjunta, percebeu-se a existencia de grupos e pessoas ideológica e 
profissionalmente diversas, empenhadas na defesa dos direitos indígenas. Médicos, 
juristas, antropólogos, dentistas, enfermeiros, jornalistas, estudantes, professores, 
pessoas de boa vontade, acharam que podiam super~r projetos e orientac;oes 
distintas e trabalhar~m solidariamente por um objetivo básico comum: a auto· 
determinac;ao dos povos indígenas .. Que significa isto? Nao certamente um projeto de ,. 
separatismo, como 'já se interpretou com evidente má fé, mas a possl6iliaaae das 
comunidades indígenas se organizarem sem coopta~ao e obterem voz própria. Em 
suma, serem ouvidas como partes legítimas da na~ao, fazendo valer seus projetos na 
constru~ao de urna sociedade democrática pluralista neste país. Com tal objetivo a 
Comissao Pró-lndio se criou coma expecta.tiva e o propósito de desaparecer. Pois a 
verdadeira autonomía indígena, quarido realizada, deverá tornar inútil e obsoleta urna 
Comissao como a nossa. 
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Nosso intuito nao é portanto o de criar movimentos. indfgenas nem o de di.rigí-los 
ao longo de linhas trac;adas por nós, mas sim o.de garantir-lhes um apoio, e o apoio 
mais eficaz possfvel. Ora, este apoio tem duas faces: urna, voltada ~ra a socieda~ · 
nacional, visa obter um comprometimento da nac;ao comos problemas do índ.io, 
ampliando o espac;o de discussao da questa9 indígena como urna das quest0es de 
minorías, e implica .numa cobranc;a incessa11te· do Estado de suas responsabilidades 
de tutor: nesta tarefa, conjugamos esforcos com entidades análo1as as nossa~, com 
quem devel)'los concatenar as ac;oes, sem centralizá-las . 

. A outra face desse apoio é a que diz respeito a assessoria especializada aos 
grupos indígena$ e aos que trabalhamjuntoaeles. Daí a Comissao ter-se organizado 
em sub-c&miss0es especificas como as de saúde, educac;ao e jurídica, entre outras, 
que se díspoem a discutir e a elabor~r problemas concretos que lhes foram 
submetidos, assim como proceder a estudos e levantamentos. -

Este número dos Cadernos é dedicado aterra. Ficou pronto em. fins de 1979, 
antes dos sangren~os massacres praticados pelos T xukarra_máe e pelos Gorotire, 
revela por isso mesmo pontós importantes: existe urna Juta indí~na pela terra neste 
país, e essa Juta nao é de hoje: os conflitos dos Guajajara, Kaingang, Xocó, Cariri, etc, 
sao antigos, encruados talvez. Se se acirraram, é ·porque a• terra é hoje muito mais 
disputada, maiores os interesses em jogo, mais poderosos os que se beneficiaram 
com a espantosa concentrac;ao de propriedade no país. 

A atual situac;ao de caos e inseguranc;a-que cerca númerosos grupos indígenas 
prende-se ªº e~bulho de suas terras, escudado em documentos fraudulentos e em 
práticas espoliativas costumeiras nao apenas contra índios, mas também contra 
posseiros pobres em busca de ter.ra. Nao é pois por mera coincidencia que tenham 
aumentado concomitanteme·nte os, conflitos em áreas rurais e em áreas indígenas, 
provocando, segundo o próprio presidente da FUNAI, a morte de cerca de 30 índios 
só ·nos dez últimos meses. , 

· Demarcac;ao das terras indígenas, exigimos. Demarcac;ao das terras indígenas, 
ecoa o governo e repetem os empresários da Amazonia. Sabemos bem, que nesse 
uníssono, as mesrnas palavras que podem re~obrir interesses conflitivos. 

Pois se todos clamam pela demarcac;ao, as linhas divisórias tem contcr'nós bem 
distintos para os indios e para os poderosos: recentemente, os Kñkati e os Xavante 
de Pimentel Barbosa suspenderam as demarcac;oes incorretas que ·se guiavam pelos 
limites intocáveis das fazendas. 

No entanto, o presidente da FUNAI acaba de anunciar qu~ o governo cóngelou 
qualquer retificac;ao de reserva, soba alegac;ao de que isso s6 aumentaría os conflitos. 
Basta lembrarmos os exemplos acima para percebermos a quem a medida favorece. 

· Eis por que a. anunciada "estadualizac;ao" da FUNAI significará na prática a 
entrega dos interesses indígenas a quem mais está comprometido com os que lhes 
sao contrários: nao declarou recentemente o governador de Roraima seremos fndios 
"empecilhos para~ território"? E nao foi precisamente um documento assinado por 
54 políticos, empresários e latifundiários de Mato Grosso · do Norte quem 
decisivamente pesou na queda do ex-presidente da FUNAI, acusado de criar um 
feudo no. Mato Grosso do Norte e Rondónia? Co~o crer entao que os govemos 
estaduais terao o propósito ou a forc;a de .resistir a pressoes quando, diante deles, o 
.órgao.federal lava as maos de suas responsabilidades e lhes dá voz ativa sobre os 
interessés indígenas? 
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Diante de tal situac;ao, nao se pode eximir a FUNAI de tornar públicá a política 
de demarcac;áo de terras que pretende seguir. Assim, onde está o programa concreto · 
de demarcac;oes, adequado a diversidade das situac;0es que os artigos deste 
caderno deixam perceber? Onde o novo prazo para a demarcac;ao de todas as terras 
indígenas, quando, ao expirar aquele previsto pelo Estatuto do Indio, restavam ainda 
mais da metade das terras por demarcar? Onde o conhecimento levado a público do 
processo de trabalho e dos critérios de demarcac;áo, de cada demarcac;áo, do 
orc;;amento de que a FUNAI . disp0é e da clistribuic;áo dessas . verbas? ·Onde a 
partioipac;ao de e_specialistas e dos grupos indígenas interessados, com sua pi;ópria 
concepc;ao de território, adequado a um certo modo de vida? Onde a defesa e o 
reconhecimento de grupos tendenci~samente considerados extintos ou 
acaboclados? Onde as medidas de preservac;áo das áreas - já demarcadas por vezes 
- invadidas, arrendadas, inundadas por barragens, desmatadas, cortadas por linhas 
de alta tensao, devastadas pelo agente laranja? Onde enfim as medidas que evitem a 

- - . 
transformac;;áo dos índios em máo-de-obra seja de fazendas vizinhas, seja da própria 
FUNAI? Pois o governo parece querer se eximir de suas responsabilidades mediante 
um projeto de falsa emancipac;áo ou enteder a tutela como urna opressao sem 
responsabilidades, transformando as reivindicac;;oes indígenas em caso de seguranc;;a 
nacional. 

Porque urna política de segredo só favorece a interesses excusos, porque toda a 
nac;;ao é parte do processo, somos pela demarcac;;ao tornada pública das terras 
indígenas. 

MANUELA CARNEIRO DA CUNHA 
PR.ESIDENTE DA COMISSAO PRÓ-f NDIO/SP 
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JANEIRO 

(4) A Indios Xavante, chefiados por Warodí, atacam fazendas instaladas em seu 
território, na área de Pimentel Barbosa. Os moradores das fazendas fugiram 
para a vila de Matinha, a 300 Km de Barra·do Garc;as, no·Mato Grosso. Ontem, · 
Warodi e mais tres líderes viajaram para Brasilia para manter contacto com o 
presidente da FUNAI. 

(7 ) 

. (9) 

B Laia Mattar, advogada da FUNAI, acusada de envolvimento em negociac;oes 
ilícitas de urna gleba local~zada dentro do Parque Nacional do Xingu, nega as 
declarac;oes incriminatórias do .antigo proprietário das terras, Arne Suksdorff. 

Várias entidades, reunidas para comemorar o dia dos direitos humanos; 
denunciam a invasao da Reserva Indígena da Baía da T raic;ao (PB) por usina e 
fornecedores de cana-de-ac;úcar e a omissao da FUNAI. 

-· O Ecologista José Lutzemberger, presidente da Associac;ao Gaucha de 
Protec;ao ao Ambiente, denuncia que a FUNAJ está vendendo madeira que 

· pertence ao indios Kaingang~ que vivem em lbirama no Estádo de Santa 
Catarina.. · · 

(11) A lnquérito considera os funcionários . Laia Mattar, Getúlio Barreta e Quirino 
Rocha, da FUNAI, culpados pelos erros de limites que regularizam a reserva 
xavante de Piméntel Barbosa; em 1977 o. Ministro Rangel Reís decidira, na 
ocasiao, abafar o caso, determinando que o resultado positivo do inquérito 
fosse desmentido pela FUNAI. O cacique Warodi, de Pimentel Barbosa, está há 
10 días em Brasília a espera de soluc;ao para os problemas de invasao da área; 
promete novos ataques caso a questao nao se resolva até o dia 20. 

B O ex·Diretor do PNX, Olympio Serra, refuta. acusac;ao feíta pelo sertanista 
Apoena Meireles, de que aquele teria acelerado o processo de aculturac;ao dos 
índios do PNX e formado urna elite de índios. 
Afirma também "O saldo positivo de toda a crise é que finalmente caiu a 
máscara que havia sobre o Xingu, tido até entao como urna espécie de paraíso 
indígena, deixando claro que existe urna vanguarda atuanfe, consciente da 
pressao dp branco e pronta para assumir o papel na busca de soluc;oes para 
seus problemas, que só podem ser resolvidos por aqueles que vivem 
DETERMINADAS sit.uac;oes". 
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e En1 virtude da venda de 15.000 m3 de madeira pertencentes a Reserva Indígena 
de lbírama (SC), a ANAÍ vai entrar com um mandado de seguran<;a contra a 
FUNAI. 

(13) ANAÍ-RS e CIMI denunciam a ilegalidade da inunda<;ao de terras da Reserva de 
lbirama (SC)paral a!construc;ao de barragem: A FUNAI tenciona vender a 
n1adeira das terras em detrimento dos interesses dos índios. 

(17) FUNAI tenta conter revolta em lbirama e envia nove funcionários a área. 

( 18) Bispo de Roraima, Dom Aldo Mongiano, adverte a FUNAI do genocídio 
iminente de comunidades indígenas, caso suas terras nao sejam imediatamente 
demarcadas. 

( 19) Mairawe, líder Kajabi do Parque Nacional do Xingu, revela a situac;ao ·real da 
área, contestando as acusac;oes feítas ao ex-diretor do Parque, Olympio Serra, 
pela Revista lsto É. 

(20) ANAÍ-RS impetra "habeas corpus" em favor de 11 líderes indígenas de lbirama, 
visando sua liberdade de ir e vir. Em vista dos conflitos em tOrnoda venda, pela 
FUNAI, de madeira da Reserva, o chef e de posto e os agentes da Polícia Federal· 
in1pedem que os fndios saiam de suas terras. 

(21) Ern longo artigo publicado pelo Jornal de Brasília, Olyrripio Serra esclarece a · 
real situac;ao do Parque do Xingu e a orientac;ao que imprimiu a sua 
administrac;ao. · 

(22) CIMI denu~cia que a construc;ao da Hidrelétrica de Balbina, no rio Uatuma 
· (AM), causará o extermínio dos arredios Waimiri-Atroa~i; soldados de 

infantaria sao destocados para a área para barrar qualquer tentativa de ataque 
as estradas em constru<;ao. 

(23) CIMI p~de a divulgac;ao oficial do resultado do inquérito aberto pelo Ministério 
do Interior para apurar a venda ilegal de terras da Reserva Xavante de Pimentel . . . . 

Barbosa (MT) por funcionários da FUNAI e acusa diretamente o ex-servidor 
Valdenio Lopes. · ' 

(24) A· Soldados do Exército foram convocados para evitar conflitos entre os Xavantes 
de Pimentel Barbosa (MT) e fazendeiros. 
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B Olyn1pio Serra é demitido.pela FUNAI e presta declara<;oes. CIMI e Comissoes 
Pró-Índio ¡nanifestam irrestrito' apoio ao ex-diretor do Parque do Xingu. e 
denunciarn a política indigenista oficial por sua arbitrariedade característica e 
pelo ''fato· corriqueir~ de decísoes que afetam direta.r;nente as comunidades 
indígenas serem tomadas a revelía dos próprios índios~'. 
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(25) Xavante dá prazo de um dia para a obten~ao d~ resposta da FUNAI ou do 
governo federal sobre a devolu<;ao de suas terras em Piment~I Barbosa. 
Fazendeiros, índios e chefes de postos responsabilizam a FUNAI pelos 
conflitos na área. 

(26) Adhemar Ribeiro da Silva, ex-diretor do DNER, é anunciado como o novo 
presidente da FUNAI. 

ANAl-RS apoia a luta dos Xavante de Pimentel Barbosa (MT). 

(27) A Reserva Xayante de Pimentel Barbosa é interditada . pela presidencia da 
FUNAI. Os indios prometem novos ataques as fazendas invasoras e o governo 
transfere a decisao sobre a questao ao Conselho de Seguran<;a Nacional. 
Colonos fugidos das fazendas atacadas denunciam os' maus tratos e o regime 
de trabalho desumano que )hes sao impostos nestas fazendas. 

(28) Acordo entre índios Xavante e enviados da FUNAI afasta o perigo d~ novos 
·ataques as fazendas. Líderes xavante vao a Brasília prestar um voto de 
confian<;a a presidencia da FUNAI. O Presidente compromete-se com a 
devolu<;ao das terras aos índios . 

(31) O Ministro do Interior, Mário Andreazza, ·anuncia que o projeto de 
emancipa<;ao do índio, elaborado no final do goyerno Geisel, nao será 
executadc pelo governo Figueiredo. 

FEVEREIRO 

(01) A situa<;;ao de 20.000 índios guaranís espalhados pelo Brasil, Bolivia e Paraguai 
está sendo discutida; em Dourados, MT, por indigenistas e missionários 
dos tres países. o· objetivo do encontro é urna ac;ao conjunta e concreta em 
favor dessas comunidades, que vivem em condic;oes sub-humanas, 

t trabalhando para fazendeiros e sem a garantía legal das terras como ocorre 
l especialmente no Paraguai. 

Representantes das tribos Tukano: Dessano, Wapixana e Makuxi ameac;am 
demarcar suas terras com as próprias tnaos. "O gado pasta no centro das 
aldeias indígenas, sob a vista complacen te da FUNAI". 

(2) O general Ismarth disse ao seu sucessor, Adhemar Ribeiro ~a Silva que a 
questao terra continuará sendo a mais critica nos próximos sei·s anos. Ele vai 
herdar de alguns problemas ·como, por exemplo, a existencia de verdadeiras 
cidades encravadas em áreas indlgenas como acorre em Xacriabá, MG, e 
outras no Nordeste. Ao fazer um balanc;o o general disse que a situac;ao mais 
dificil foi quando os indios de Nonoaf decidiratn expulsar os invasores de suas 
terras. Outro problema sério envolve os índios Xavante, de Pimentel Barbosa, 
que também querem e'xpulsar fazendeiros de suas terras. "A questao dos 
Nhambikwara, cujas terras foram ocupadas por empresas agropecuárias em 
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l.972, constituia para mim ponto .de honra. Já em,relac;ao aos Kayapó, do Suldo 
Pará, nao conseguimos aprovac;ao do governo para a cria~ao de um grande 
parque, mas eles terao suas terras g~rantidas. administrativamente. Nessas . 
áreas sofremos pressoes diretas de fazendeiros". 

(14) O Jornal Reporter, em ªrtigo de 'duas páginas denuncia que com apoio do · 
Banco da Amazonia, do Senador da Arena, AJtevir Leal, do delegado de policia 
e do pref eito do município de T arauacá, no Acre, os donos dos seringafs onde 
se extrai a borracha e empresas agropecuárias ligadas a grupos económicos da 
r~giao sul mantem peoes e tribos inteiras presas a um regime de forc;a e miséria. 
No Museu Nacional do Río dois antropólogos pedem urna Comissao 
Parlamentar de lnquérito para investigar o problema das tribos do Acre. 

(16) O antropólogo Mercio Gomes denuncia que o massacre dos seis índios do · 
grupo Canela, continua impune até hoje e que .. o julgamento dos implicados no 
massacre nao passa de urna farsa. "No julgamento, o promotor comec;ou ~~a 
f.ala pedindo desculpas por nao ter tido tempo de ler o processo, disse o 
antropólogo. Depois, termino u por dizer que teria que se apressar, pois seria 
paraninfo de urna turma de g1nasianos em Baca l. O advogado de defesa limitou .. . . 

(17) 

. (28) 

se a reiterar o pedido de absolvi~ao. E o juiz, sob aplausos, encerrou a sessao 
desejando feliz Natal a todos". 

• < 

Para o futuro Presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva, ser útil aos 
índios é respeitá-los como pessoas "e a prova direta deste res¡)eito será manter 
as áreas que lhes pertencem, através da demarcac;ao das terras. Todo o povo 
tem que estar interessado na soluc;_ao do problema". 

Na Revista lsto É a professora Vera Penteado Coelho menciona pontos 
• 1 

altamente positivos da administrac;ao de Olympio Serra .como a demarcac;ao 
das terras do Parque Nacional do Xingu. 

MARCO 

(03) O pe. missionário Antonio Iasi pediu ontem a extinc;ao da FUNAI, acusando a 
fundac;ao de "ter cometido tantos crimes contra ·o patrimonio indígena que ~ 
transformou em tutor infiel". O missionário criticou também a escolha· do atual 
diretor do DNER, Adhemar Ribeiro da Silva, para a presidencia da FUNAI no 
governo Figueiredo. · · · 

(06) O cacique Mario Juruna~ dos xavantes de· S: Marcos, conseguiu ontem 
entregar um documento contendo reivindicac;ües indígenasªº presidente Joao 
Figueiredo, "driblando" os agentes de seguranc;a que tentavam afastá-lo do 
presidente. 

(07) · · O sertanista Sidney Possuelo confirmou ontem em Brasilia .a morte de pelo 
menos sete índios da tribo Guajá, do Maranhao. Possuelo, que entrou em 
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contato com um dos últimos grupos Guajá ainda arredios no · final do ano 
passado. disse que os indios f oram envenenados por brancas interessados em 
suas terras. 

(08) A delegacia da FUNAI da regiáo sul do País anuilciou a venda de madeira dos 
Postos de Mangueirinha e Palmar. Elementos ligados ao CIMI dizem que a 
madeira, ao contrário do que diz a FUNAI, náo.é desvitalizada, e que·a renda 
obtida nao reverte a comunidade indígena. 

(17) O Ministro do Interior, Mario Andreazza, ouviu onte!'ri de 30 .xavantes que com 
el~ se entrevistaram em Brasília, longo relato sobre as situac;0es mais graves 
que ocorrem em . áreas indígenas e pediu o afastamento de diversos 

1 funcionários da FUNAI que foram, segundo os índios, comprados por 
t · faz'endeiros e políticos. 

(21) 

(23) 

(26) 

(28) 

(28) A 

B 

A morte por envenenamento de sete índios Guajá acorrida há 30 dias 
no Vale do Rio Turiac;u, Maranhao, parece fazer parte de um plano de 
"limpeza" das terras devolutas do Estado par empresas nacionais e 
multinacio!}ais, interessadas nessas terras indígenas. A denúncia foi 
feita pelo Pe. Carlos Ubbiali, representante do CIMI no .Maraohao. 

Os líderes Xavante . que se encontram em Brasília estivera·m reunidos 
com o · novo Presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva, e 
resolveram esperar algum' tempo para que seja feita a "limpeza" ou· 
renovac;áo dos qüadros da FUNAI exigida pelos índios. 

. . 
Alegando estar obedecendo ordens vindas de Brasília, o Delegado 
regioIJ.al da FUNAI em Roraima proibiu a participac;ao ·de índios em . 
reuni0es promovidas pela lgreja. · 

Os índiqs Kaingang de Mangueirinha, Paraná, ameac;am invadir urpa 
área litigiosa de quase nove mil hec;:tares dentro, de suas reservas, caso 
a justic;a nao resolva a questáo das terras em 90 dias. 

O Tribunal de· Barra do Garc;as absolveu o fazendeiro Joao Marques 
qe Oliveira, o Joao Mineiro, que invadiu a aldeia de Me.rure er:n 1976, 
ocasiáo em que foram assassinados o fndio Simáo Bororo e o padre 
Rodolfo Lukenbein. A sentenc;a alegrou os fazendeiros de Barra do 
Garc;as. · · 

O Ministro do Interior declarou sua interic;ao de tirar os 250 posseiros 
armados que invadiram as terras dos índios Guajajara, no Maranhao, 
muhicípio de Barra do Corda. Os índios exigem também a retirada do 
Delegado regional da FUNAI, Armando Perfetti, que está envolvido 
num caso de tortura do índio Celestino. 
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(29) 

(31) 

ABRIL 

(01) 

. (03) 

(04) A 

B 
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A 8ª Delegacia da FUNAI aguarda a decisao do Presidente da FUNAI 
para que remova do Parque Indígena do Aripuana as 150 famílias de 
colonos que invadiram as terras indígenas desde 1976. A situa~ao está 
tensa com ·os índios exigindo a expulsao dos invasores. 

Os índios Kaingang, do post o Mangueirinha, no Paraná, entregaram ao 
Presidente da República e da FUNAI um abaixo assinado onde pedém 

·a devolu~ao de seu território, vendido de forma irregular na década 
passada. 

"A cria~ao de parques indígenas é urna necessidade urgente,,. A 
observa~ao foi feíta pelo Ministro do Interior, ao mesmo tempo em 
que confessava ainda nao conhecer ·c_om profundidade o problema 
indígena. Andreazza, no entanto, pretende estudar O· assunto e 
resolver muitos destes problemas pendentes há mais de dez anos. 
(Segue relato da situa~ao dos parques indígenas e necessidade d~ 
cria<;ao de outros - principalmente Yanomami) 

A possibilidade de um grave conflito entre as tribos indígenas .,Terena, 
Caiuá e Guaraní, da Reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul, 
levou o hispo O. Leonardo Leintz e o pastor Sillas Franco a enviarem 
~arta conjunta a presidencia da FUNAI denunciando nao apenas o 

• clima de hostilidade entre os índios aculturados mas, principalmente, a 
atua~ao de "estranhas for~as" que estariam aproveitando do desnível 
cultural das tres tribos para fomentar esses conflitos, aparentemente 
com o objetivo de retirá-los dos locais onde estao. Assim, os quase 
4.000 hectares que constituem a reserva passariarp para o controle de 
pessoas interessadas na grilagem da valiosa área. Na carta que eviatam 
a a presidencia 9a FUNAI, pedem a forma~ao de urna equipe, em 
caráter de urgencia, composta por indigenistas, sociólogos e religiosos 
para analisar profundamente a situa<;ao e recolocar as tribos em 
harmonía, afastando a possibilidade de um confüto que geraria dezenas 
de mortes. 

O Presidente da República garantía a FUNAI a libera<;ao dos recursos 
necessários a conclusao do trabalho de demarca<;ao e delimita<;ao das 
terras indígenas. A garantía dada pelo presidente a FUNAI foi 
anunciada ontem pelo Ministro Andreazza, do Interior, mas o início do 
trabalho de demarca<;ab ainda dependerá de um levantamento sobre o 
volume de recursos necessários para sua execu<;ao. 

O novo delegado da FUNAI no Maranhao, Alipio Levay, afirmou 
ontem que empregará "os me1os necessários" para realizar a 



(05) 

(06) 

(08) . 

. (10) 

(17) 

demarcac;ao da área indígena de Lagoa Comprida, em Barra do Corda, 
a 600 Km de S. Luis - onde lavradores armados organizaram urna 
barreira par~ impedir a ac;ao da FUNAI. 

Dentre as principais metas do Ministro do Interior, divulgadas ontem 
de acordo com as diretrizes básicas para o setor, no Palácio do 
Planalto, estao "a integrac;ao do indio a sociedade brasileira" e a 
ocupac;ao "seletiva e ordenada da Amazonia visando um 
aproveitamento das grandes potencialidades agrominer_ais, 
agropecuárias e agroindustriais da regiao". 

Sobre a situac;ao das populac;6es indígenas de Roraima, onde quase 
80°/b da populac;ao é indígena, o Ministro garantiu que elas nao serao 
prejudicadas pela chegada dos colonos, "Os indios serao respeitados e 
suas terras garantidas, bem como as riquezas que encerram". Ao 
tomar conhecimento, por um jornalista, de que havía 40 técnicos da 
Companhia Vale do Rio Doce explorando mínério na área dos índios 
Yanomami em Roraima, sem prévio convenio com a FUNAI, disse 
Andreazza: "Estao lá sem autorizac;ao da FUNAI? Entao serao 
retirados", 

Declarac;ao do presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva: 
"Estaremos empenhados em preservar o patrimonio do índio pois, sem 
a garantía de suas terras, estas comunidades nao poderao sobreviver. 
Pretendemos demarcar as terras ainda sem garantías, retirando os 
posseiros e demais ocupantes. A FUNAI procurará o apoio do INCRA 
para o reassentamento desses colonos em outros locais, para evitar as 
tens6es sociais que ocorreram em diversas áreas indígenas. No'sul do 
país, por exemplo, os índios receberam de volta suas terras, antes 
invadidas por colonos. Mas se criou um problema difícil para as familias 
que foram ex.pulsas, · já que .nao tiveram qualquer apoio 
governamental". 

Ex-secretário do CIMI, padre Antonio lasi, criticou as declarac;oes do 
presidente da FUNAI, dizendo que ele está simplificando demais os 
fatos nao levando em conta que, no caso das demarcac;6es, para 
controlar as tensoes~ é preciso muito mais que a disposic;ao de 
demarcar. Nao se pode esquecer.por exemplo o problema da "garantía 
de terras". 

O antropólogo e o ex-diretor do Parque Nacional do Xingu, Olympio 
Serra, fez ontem urna denúncia de que o Ministro Mario Andreazza 
tem em maos ~m memorial assinado por fazendeiros de cacau pedindo 
a extin~ao da reserva indígena de Itaju da Colonia, no sul da Bahia. 
Alegando que nao existem mais indios naquelas terras (quando se sabe 
que há .pelo menos mil descendentes dos Pataxós, Cariris e 
T upiniquins, a maioria vivendo miseravelmente e trabalhando para 
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eles em fazendas de cacau), os fazendeiros; dizendo-se posseiros, 
pedem a - libera~ao de 14 mil dos 50 mil hectares originais da reserva 
demarcados em 1926 pelo ex~into· Servic;o de Protec;ao aoJndio. 

< 19) O presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva, reafirmou ontem, 
que sua administrac;;ao estará empenhada em cumprir as diretrizes 
ditadas pelo Estatuto do Indio, trabalhando, priorit~riamente, para 
garantir as terras indigenas ~ possibilitar urna vida de paz para essas 
comunidades. · 

(20) O Ministro Mario Andreazza disse ontem e.m Belém, que o projeto de 
emancipac;;ao ·qo índio, elaborado pela administrac;;ao anterior, já foi 
abandonado e nao será mais executado pelo gov.erno Figueíredo. 
"Vamos deixar que o processo de adaptac;;ao do índio a sociedade 
evolua naturalmente" explicou Andreazza, acrescentando: "O indio 
deve evoluir no País da forma que ele ·achar melhor". 

(21) Os deputados Marques de Mattos e Aldo Pinto (MDB-RGS), 
denunciaram o abandono a que estao submetidas mais de 300 famílias 
de colonos expulsos da área indígena de NONOAI, em ·maio do ano 
passado e que se encontram hoje vagando pelas estradas. 

. . 

(22) Embora diga o Ministro do Interior, Mario Andreazza, que toda decisao sobre o 
uso da floresta amazónica será tomada com o Congresso Nacional, para 

· posterior divisao de CJJ)pa, se foro caso, á verdade é que a SUDAMpromove, 
há anos, cursos e financiamentos para a retirada da madeira da floresta, 
conhecida 'em detalhes por seus técnicos. 

.. 
(23) Durante a .. M1ssa da Terra sem Males" celebrada ontem na Catedral da Sé, ern 

Sao Paulo, o ·Ministro Andreazza disse que já pediu ao órgao de estudos e 
levantamentos económicos para que se efetue a demarcac;;ao das terras 
indígenas em todo o País. O presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva, 
que também esteve presente, informou, por sua vez, que já iniciou os estudos 
para a demarcac;;ao das terras, "que é complexo e esperamos que completemos 
tudo até o final do mandato Figueiredo, pelo r:nenos é a vontade do ministro em 
nao deixar nada suspenso". 

(29) A situac;;ao dos colonos expulsos há um ano das áreas indígenas no sul do país 
onde eram posseiros, e hoje instalados com súas familias no projeto T erranova, 
a 650 Km de Cuiabá, continua insegura estando as famílias passando por 
dificuldades~ 

MAIO 

w 1) A Oelegacia Regional da FUNAI e.m Bauru· pediu a·o Batalhao de Policía Mili~ar de 
Jacarezinho, no Paraná, que envíe soldados para evitar um conflito en~re indios 
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. e . jaguncos. contratados por pessoas que ocuj:>am ilegalmente e Reserva de 
Barao de Antoni~. 

B CIMI denuncia situacao de viol~ncia vivida . pelos indios do· Maranhao, 
especialmente na regiao de Barra do Corda, onde vivem os Guajajaras. Os 
indios estao sendo expulsos de suas . terras para a _instalacao de grandes 
empresas. Os politicos da regiao impedem a demarcacao da Reseva Indígena 
Canabrava e os indios ameacados, abandonam suas terras. 

Os ca~iques Sueiro e Vicente, de 2 aldeias J<axinawá nas margens do Rio · 
Tarauacá ~ Himalaia (.Acre), denunciam invasao de· suas terras por falta de 
demarcacao e de fiscalizacao da FUNAI. 

(03) Padre Antonio lasi denuncia tortura de índios por fazendeiros e atuacao · 
ineficiente da FUNAI na área da ajudAncia do Acre. O inicio das questoes de 
demarcacao data de 1974, com disputas entre os fazendeiros seringalistas e os 
índios Apurina e Kaxinauwá. lasi cita nominalm~nte os torturadores, estando 
entre eles o ex-prefeito Mário Diogo. 

,.-

(04) A Prelazia de Roraima aenuncia· a concessao, . pela FUNAI, de ·licenca para 
exploracao de ininérios em área dos indios Yanomami e diversas empresas 
particulares. Os indios estao em contato com os funcionários éla'empresa Vale 
do Río Doce sem ao menos terem sido vacinados. 

Empresas de exploracao de minérios pc)em em riscó o grupo . indígena 
Yanomami (RO). O govemador justifica dizendo que o território "nao podía se 
dar áo luxo de conservar meia dúzia de tribos indigenas atravanc~ndo o 
qesenvolvimento" .. Pouco depois; na Serra de Surucucu, abrirarn-se.garimpos 
de cassiterita que teve como conseqüencia a morte de dezenas de indios 
vitimados pelo sarampo e gripe. 

. . 

(6) A CIMI divulga documento o'nde manifesta preocupa~ao com a situacao dos 
indios paracanai e gavioes que serao diretamente atingidos pela Hidrelétrica de · 
T ucuruí. O documento apela- por um profundo r~,speito a vida e a cultura 
indígena. O documento enumera 4 problemas básicos e urgentes: 1) Os 
proje~os das grandes eplpresas · que tem provocado o exterminio das 
sociedades indigenas. 2) Linhas de transmissaó da Eletronorte que destruirao 
parcialmente os castanhais dos indios gavioes. 3) Projetos de·colonizacao (casó 
atual da . C~perativa de Cotrijui) onde os indios · estao. ameacados de 
exterminio. 4) Demarcacao do Parque Tumucumaque ao norte do Pará. . . 

B · Ministro Andreazza alega desconhecer o problema cau~do por 150 famílias de 
colonos· sulistas que desde 1976 ocupam parte da Re~rva·7 de Setembro, dos 
Índios suruí, no sul de Rondónia. · 
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e Engenheiro Ribeiro da Silva cita como trabalho prioritário a demarca<;ao das 
terras indígenas. Diz .ser favorável ao pagamento de"royalties"aos índios pela 
explora<;ao de minérios em suas áreas. 

(10) A f ndios tupiniquins tomam área da Aracruz Celulose com o argumento de que 
aquelas terras lhes pertencem por um dqcumento datado de 1873. Ao contrário 
do que se espera va, a Aracruz Celulose nao cometeu qualquer violencia contra 
os índios. 

B Dais grupos particulares tentam apropria~-se de terras indígenas no Vale do 
Xingu (Pará). As terras sao ocupadas pelos índios assurini e araweté e a FUNAI 
já propós a cria<;ao de urna reserva indígena no local. A área é de grande 
movimenta<;ao e lá se localizam 2 pos.tos da FUNAI (KoatinemÓ dos assurini e 
Bacajá dos xikrin). 

(11) Deputado Roberto Valadao (MDB) dizque, dentro de urna CPI que pretende 
criar na próxima semana para investigar irregularidades praticadas pelo 
governo passado, vai levantar as responsabilidades de quem facilitou a venda 
de terras indígenas a Aracruz Celulose. 

·( 13) O advogado Ewerton Montenegro Guimaraes, indicado pela Comissao de 
Justi<;a e Paz da Arquidiocese de Vitória para defesa dos tupiniquins e guaranís 
que reivindicam posse das terras em poder da Aracruz Celulose, afirma serem 
os índios os danos das terras em questao e a ocupa<;ao das terras pela Aracruz 
ilegítima. O CIMI manif esto u seu apoio aos tupiniquins e guara nis, pedindo 
ainda a interven<;ao da FUNAI, que deve garantir a retomada das terras. 

(15) Durante a 2ª. Assembléia Indjsenista no CIMI-NE que se reuniu e.m Propriá· 
(Sergipe) , a FUNAI é acusada de impedir a autodetermina<;ao das na<;6es 
indígenas, a conivencia das autoridades a "interesses outros" quanto a 
demarca<;ao das terras dos índios . Na mesma nota , também é acusada de nao 
demarcar áreas dos índios potiguara e yanomami, favorecendo sua invasao. 

(16) A Deputado do MDB envía f?lex ao Presidente da FUNAI, pedindo interven<;ao 
na questao da Aracruz c;elulose. Funcionários da empresa já tentaram a 
retirada dos índios, mas foram mal sucedidos. 

B FUNAI e INCRA ainda nao conseguiram resolver o Jitígio entre brancas e índios 
no município de Barra do Corda, onde a demarca<;ao das terras indígenas está 
sendo impedida pela rea<;ao de posseiros armados. FUNAI admite que a única 
solu<;ao viável seria o reassentamento dos posseiros em outra área. 

(1 7) 1.300 índios Kaigang lutam pela posse de suas terras no Río Grande do Sul, 
cohtra 1.300 famílias de colonos. A situa<;ao já era antiga, mas só agora é que 
come<;am a reagir. Os índios se encontram armados e foi providenciado até um 
grupo de 120 soldados fÓrtemente armados e com treinamento an_ti-guerrilha 
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, .. 
vindos do Batalhao da Brigada Militar. Cerca de 70% da produc;ao de milho da 
Cidade de Nonoai vem das terras ocupadas pelos colonos, nas reservas 
indígenas. 

(18) A Ministro Mário Andreazza assegura o cumprimento do Estatuto do Indio e 
convoca o Conselho de Seguranc;a Nacional para solucionar o problema da 
demarcac;ao da área de Sao Pedro dos Cace tes (Maranhao) impedido até en tao 
pela a<;ao de 200 posseiros armados. 

B FUNAI nao considera oportuna a reativac;ao <lo. garimpo de cassiterita na 
regiao de Serra do Surucucu (RO), pleiteado pelos deputados e o govemador 
daquele Estado, pois teme contatos nocivos e conflitos com os índios 
Yanomami. 

e "Área indígena de 5ao Pedro d~)S Cacete~'i qeverá ser demarcada até o final de· 
minha administrac;ao", afirmou o Ministro Mário Andreazza. · 

(19) FUNAI pretende preservar as florestas das áreas indígenas, aproveitando 
apenas as madeiras desvitalizadas. O anúncio foi feíto por Adhemar Ribeiro da 
Silva em Curitiba. 

(25) A Urna comiss~o da FUNAI está sendo esperada em Dourados para iniciar a 
demarcac;ao de urna nova reserva para abrigar 85 famílias de índios Kaiowas 
que nao se adaptaram na reserva de Bodoquena. 

B CIMI cría comissao a fim de encaminhar e acompanhar a problemática dos 
índios guajajaras no Maranhao. A comissao atuará em 3 etapas: l ª. ) encontro 
de representantes de órgaos eclesiáticos. 2ª. ) encontro des tes. mais 
representantes indígenas e dos lavradores. 3ª.) encontro de todos os anteriores 
com representantes do governo (FUNAI e INCRA). 

JUNHO 

(01) A Projeto de passagem de urna linha de transmissao de energía pelas terras do~ 
índios gavioes (Pará) será bloqueado, já que a indenizac;ao proposta pela 
Eletronorte nao corresponde ao prec;o justo preten.dido pelos gavióes. 

B Funcionários da FUNAI e do INCRA, acompanhados por agentes da Polícia 
Federal, realizam levantamentos sobre propriedades existentes dentro da 
reserva indígena de Pimentel Barbosa (Barra do Gar~a, MT). Em decreto 
assinado pelo Presidente Geisel, 13 lotes e mais 10 fazendas serao englobados 
pela área indígena. 

(2)A Delfim Neto apresenta sugestao de dispensar os pequenos e médios 
proprietários de terras na Amazonia legal da exigencia de apresentar certidao 
negativa da FUNAI para a concessao de qualquer tipo de financiamento a través 
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de bancos oficiais .. A certidao da FUNAI comprova a inexist~ncia de tribos 
indígenas nessas áreas, evitando qualquer tipo de ocupa~ao indevida. O 
presidente da FUNAI disse nao acreditar na aprova~ao dessa medida, poisalém 
de tudo contraria o próprio "Estatuto do Indio". 

B IBDF concorda em liberar urna área de mais de 9 mil hectares na reserva 
floresta! de Monte Pascoal para índios pataxós. 

e Autoridades do Acre tem perm·itido a invasao das terras indigenas da -regiao 
(principalmen.te na localidade de.Boc.a d~ Acre), além de agressoes aos gruÍ>os 
existentes na área. A demarcac;ao das terras indigenas do Acre terá prioridade 
dentro do cronograma de trabalh.o da 'FUNAI. 

(4) Gover·no do Maranhao e a Fundac;ao do Projeto Rondon assinaram convenio 
visando a cooperac;;ao mútua no desenvólvimento de atividades a nível estadual, 
cujo objetivo principal é o levantamento do número de posseiros existentes na 
área ocupada pela reserva dos índios da tr.ibo Guajajara e que foi invadida µe1os 
posse1ros. 

(7) A CIMI e CNBB farao reuniao para tratar da demarcac;;ao das terras dos índios 
guajajaras, impedida pela exist€:rici·~ de p65seiros na ár~a. As terras localizam
se nas áreas de Alto Alegre e .. Sao:Padr.o dos Cacetes, onde vivem mais de 600 .. 
f amílias de colonos. . , 

B A antiga área dos índios Krenhacarore (transferidos ¡;>ara o Parque Nacional do 
Xingu) foi ontem desinterditada e entregue ao l~C~~A. 

' 

(8) Os índios guajajaras ameac;am atacar os invasores de suas terras no n1unicípio 
de Grajaú e Barra do Corda no Maranhao ·caso a FUNAI na~ os r~.tire. de lá. A 
demarcac;ao · dessas regioes f oi impedida pela ac;;ao de cerca de 200 lavradores 
armados no comec;;o do·. ano e desde ehtao nao perinitem que ninguém 
atravesse a barreira. . \ 

( 14) Iridios arara atacam frente de atrac;ao da FUNAI no m~nicipio de Altamira. Foi 
o 5~. ataque dos araras as frentes de penetrac;ao iniciadas com a abertura da 
Rodovia. Transamazónica, que cortou a área ocupada pelos índios . 

. ( 15) FUNA.I retira a expedic;ao após ataque dos araras. 

(16) Conselho Tribal dos Índios Guajajaras (Barra do Corda, Mai:anhao) deverá 
reunir-se dentro de 10 días, quando decidiíá se entrar:n ou nao em guerra contra 
os posseiros brancas ·que ocupam. suas terras. 

07) A Sob pressóes da FUNAI e Eletronorte, os indios gavioes (Para) assinaram · 
·documento liberando faixa territorial dentro. da reserva indígena. O chefe 
Krokrenhum tenta anular a negocia<;áo e a entrada de qualquer empreiteira na 
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reserva está proibida pelos indiQs. A indeni~ao proposta pela Eletronorte é de 
3 milhOes de cruzeiros enquanto que a quantia núnima para negocia~Oes 
pretendida pelos indios é de 12 milhOes. 

B FUNAI estuda proposta de cr.ia~ao de urna reserva de 800.000 hectares para os 
índios waiapi, no Amapá. 

(19) A Advogado da Comissáo de Justi~a e Paz aponta fraude no~ contrato da· 
Eletronorte com os indios gavi0es. O advogado se apoia no fato de nao haver 
nenhuma referencia sobre o valor da indeniza~ao a ser paga aos índios entre as 
cláusulas do contrato. 

B fndi~s guajajaras vao entrar em guerra contras os posseiros inst•dosem suas 
terras, caso· a FUNAI nao tome providencias. ·A advertencia foi dada com a 
queimada das r~as preparadas pelós lavradores brancos para iniciar o plantio 
do arroz. · 

(20) A Os índios txucarramae do Parque Nacional do .Xingu invadiram a Fazenda 
Agr~pexin destruindo suas instala~oes; ~ 0s indios concordaram com a 
instala~ao das fazen~ (há 2 anos) mas nao admitiram qualquer 
desmatamento. 

B .Antropólogos mostram-se preocupados com a situa~ao do Parque Nacional do 
Xingu, que se encontra sem dire~ao fixa; afirmam que o fato cau5a inseguran~a 
e preocupa~ao para os índios. 

I 

(22) : Indios txucarramae em pé de guerra pela devolu~ao das terras da F azenda 

(23) 

Agropexin. • 

Ministro Mário Andreazza tenta solu~ao para o· conOito nQ Xingu. Afirmou que · 
nenhuma violencia será usada contra os indi<>S e que a solu~ao será encontrada 
em urna reuniao entre as pa~tes envolvidas. . . 

(27) Senador Leite Chaves (MDB-PR) 5olicita vista do processo em que o governo 
pede autoriza~ao parél venda de 400 mil hectares de terras a Andrade 
Gutierrez, erri sao Félix ,do Xingu. O empreendimento já foi autorizado pela 
FUNAI, INCRA e Conselho de Seguran~a Nacional. · 

(29) A Propc;>sta de cria~ao · ~e novo parque indígena · nó Amazonas, que ocupará 
urna área de 6 milH0e.s de hectares, foi entregue ao Ministro Mário Andreazza. 
A cria~ao do Parque Yanomami deverá garantir a sobrevivencia de 8.400 índios 
desse grúpo que estao amea~ados pelos projetos de minera~ao e coloniza~ao . 

B Os S. mil posseiros estabelecidos dentro ·do terrifório dos índios guajajaras · 
(Barra do Corda, ·MA) serao·retirados até 1980 .. A deci.sáo ·foi anuncfada em 
Barra do Corda durante reuniao promovida pelo CIMI e pelo superintendente 

, administrativo da FUNAI. · 
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(30) Indios da reserva de Peruíbe invadem fazenda revoltados com maus tratos, 
perseguic;oes, agressoes e invasao de suas terras. 

JULHO 

(01) FUNAl decide retirar, no prazo de um ano, todos os ·invasores da reserva 
indígena dos Guajajaras, em Barra do Corda, no Maranhao, inclusive os padres 
capuchinhos da Missao do Alto Alegre, que se declararam decididos a recorrer 
a Justi<;a contra esta decisao. 

(03 )A Representantes do Governo do Maranhao, do INCRA e da FUNAI formam 
comissao para estudar o reassentamento dos posseiros que invadiram a área 
dos índios Guajajara. 

B A Comissao pela Cria<;ao do Parque Yanomami, composta por antropólogos, 
indigenistas, jornalistas e juristas, entrega ao Ministro do Interior projeto para a 
cria<;ao de um parque de quase 6,5 milh5es de hectares para os índios 
Yanomami. 

e Coordenadores do projeto do Parque Yanomami pedem ao Ministro do Interior 
a retirada imediata dos 40 funcionários da Docegeo, subsidiária da Companhia 
Vale do Rio Doce, que está pesquisando cassiterita 9a serrado Surucucu, em 
Roraima. 

(06) Comissao Pró·fndio do Maranhao denuncia suspensao da demarca<;ao da área 
do pos to indígena de Bacurizinho, no Maranhao, por homens armados~ 
serví<; o de políticos e f azendeiros interessados em radicalizar a disputa entre 
brancas e índios em Barra do Corda. 

108) Í'ndios Guajajaras atacam lavradores nos povoados de Angical e Matusalém, no 
Maranhao, em represália a suspensao da demarcac;ao da área do posto 
indígena de Bacurizinho. 

(12) Índios Txukarramae come.;am a ocupar a área onde estava instalada a Fazenda 
Agropexim, agora anexada ao Parque Nacional do Xingu. 

(14) SBPC debate política indigenista, enfocando principalmente a cria<;ao do 
parque indígena Yanomami e a anulac;a.o de certidao negativa expedida pela 
FUNAI, ignorando a presen~a de índios Arara no sul do Pará. 

1191 Índios Xokleng de Ibirama (SC)", revoltados coma col')1ercializa<;ao de madeira 
da área indígena, amea<;am recorrer a luta arn1ada caso a FUNAI nao ataste o 
chefe de posto e nao retire os invasores da área. 

(20) A .lntropóloga Lux Vidal e o médi~o Joao Paulo Botelho denuncian1 a ocupa<;ao 
de mais de metade do território indígena Xikrin do Cate té pelas fa zendas T ókio 
e Pau d'Arco. 
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(25) O antropólogo Silvio Coelho dos Santos denuncia que a rixa entre os indios 
Xokleng da reserva de lbirama, em Santa Catarina, é causada pelo salário pago 
pela FUNAI aos índios que pertencem ao Conse!ho Indígena, os quais tornam
se urna espécie de polícia da tribo. 

(28) A CIMI inicia em Goiania sua 2.s. Assembléia Nacional, como fito de eleger a nova 
diretoria e discutir a atuac;ao da lgreja tace a política da FUNAI e ao problema da 
demarcac;ao das terras indígenas. 

B Fiscais do IBDF embargam desmatamentos que estavam sendo feítos em 
território indígena tupiniquim na localidade ·de Caieiras Velhas, município de 
Aracruz, Espírito Santo. 

<29) A O padre Egon Heck do CIMI, denuncia que ao menos 85 índios da tribo Deni, 
habitantes dos afluentes do rio Xerua, no Amazonas, morreu de tuberculose 
nos últimos anos, sem qualquer assistencia da FUNAI. 

B FUNAI declara que pretende, nos próximos 6 anos, tornar auto-suficientes 
todas as comunidades indígenas localizadas nas regioes Nordeste e Centro
Oeste e algumas do Sul e Norte do país, através de programas de 
desenvolvimento sócio-economico que permitam o aproveitamento racional 
das terras indígenas. 

e Mais de 10.000 seringueiros e colonos do Acre reunem-se na catedral de Ria 
Branco sob a lideranc;a do CONT AG para protestar contra a desativa<;ao do 
projeto de reassentamento das famílias de seringueiros e colonos expulsos de 
suas terras por latifundiários. 

(31) CIMI elege Dom José Gomes, bispo de Chapecó, Santa Catarina, como seu 
novo presidente. 

AGOSTO 

(03)A A delegacia da FUNAI no Maranhao divulga declarac;oes do chefe do pasto 
indígena Governador, em que este nega que o guajajara Cícero Jovita, de 60 
anos, tenha sido espancado por agentes da Polícia Federal que investigavam o 
tráfico de maconha no estado. 

B O presidente da Eletrobrás informa que a construc;ao da usina de Tucuruí, que 
provoca alterac;oes em várias regioes habitadas por índios, está entre as 
prioridades d;:i empresa. 

(05) A Ex-condenado por esbulho possessório por ter invadido área indígena e atual 
possuidor de alambique clandestino em terras reclamadas por índios Guarani 
de Peruíbe é atacado por estes últimos, cansados de aguardar a decisao da · 
pendencia pela· Justic;a, que aprecia o caso há 14· anos. 

B Recrudescem os incidentes entre os Guajajara e posseiros em Barrd do 
Corda, Maranhao. 
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(07) O Ministro do Interior visita o município de Barra ·do Corda, Maranhao, 
classifica o conflito entre os Guajajaras e posseiros de "briga de rof;a". 

(09) A Apurinas ocupam a ajudancia da FUNAI em Río Branco e exigem a presenf;a do 
presidente do órgao pará entrevistar-se com eles. 

B A Comissao Pr6-f ndio do Maranhao critica o Ministro· do Interior por ter 
classificado os acontecimentos de Barra dQ Corda como urna "briga de r~a" e 
enfatiza o potencial explosivo Cla situa~ao. O Ministro dó Interior, por sua vez, 
anuncia que a Polícia Federal deverá pr~ceder ao desarma.mento dos litigantes 
e injciar investigaf;oes. 

e FUNAI anuncia que intervirá na questao da posse da Ilha de sao Pedro, em 
Sergipe, disputada pelos índios Xocó a familia do prefeito de Propriá. 

(12) O CIMI e a Comissao Pr6-f ndio do Maranhao apuram que em vez de tres índios 
terem sido mqrtos em·Barra do Corda, sete foram feridos. Os principais líderes 
do ataque que resultou nestes feriinentos e que $e achavam presos em Barra do 
Corda sao removidos para 5ao Luís. O Ministro do Interior promete a 
evacua~ao dos brancos que ocupam aquela área indígena em · 18 meses. 

(15) A Docegeo, subsidiária da Companhia Vale do Rio Doce, retira-se da serrado 
Surucucu, em Roraima, onde prospectava minérios, em fac~ da interdi~ao da 
área pela FUNAI, devida a presenf;a ali de índios Yanomami. 
. .. 

'(16) Deputado Estadual acusa o ·governador do Pará de mandar despejar várias 
famílias que habitam a área de Tucuruí e de ter abandonado a cidade, exceto no 
que se ref ere a providencias ligadas a facilitaf;aO das obras da hidrelétrica que se 
constrói ali. 

( 17 l A O presidente da FUNAI anuncia que o órgao deverá por em prática programas 
agrícolas, cuja finalidade é tornar as ·comunidades indígenas "em grau mais 
adiantado de aculturaf;ao" auto-sufic.ientes, através da produf;~O e 
comerc~aliza~ao de generas agrícolas. As primeiras áreas a serem atingidas 
deverao ser as dos Xavante .· 

B Os principais líderes do ataque aos Guajajara em Barra do Corda sao libertados 
e voltam para o município, onde passain a aguilrdar que o MINTER os remova . 
da área para novas terras. 

O frade capuchinho secretário-geral da Associaf;ao Educadora Sao Francisco,· 
que reivindica terras na área Guajajara de ·Barra · do Corda, acusa os. 
funcionários da FUNAI de marxistas em depoimento na Assembléia Legislativa· 
do Maranhao. 

. . 

(22) A O presidente da FUNAI determina que sejam investigadas as atividades das 
pessoas envolyidas nos acont.ecimentos de Ba~ra do Corda que, antes_ presas .e 
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enviadas a Sao Lufs, urna vez retornadas em liberdade a Barra do Corda, 
estariam criando situa~oes de tensao na regiao. 

B · A CONT AG envía relatório ao Ministro da Justi~a denunciando. grilagens e 
violencias policiais no interior do Maranhao. 

(2~) A Os Guajajara exigern garantía de que serao indenizados sob a forma.de obras 
em seu território, antes de permitir que as linhas de transmissao dahidrelétrica 
de Tucuruí passem por suas terras. 

B Surgem denúncias de p~ess5es para que sejam n~abertas as prospec~oes de 
minério na serra do Surucucu em Roraima, área Yanomami. 

(26) A Indios Suruí deslocam-se até Porto Velho para tentar en.trevistar-se com o ·· 
governador, a fim.de pedir providencias urgentés com rela~áo a invas~o de suas 
terras por ~olonos. ' . 

B O governador de · Roraima acusa o INCRA e a FUNAI de ·impedir: ·ó 
desenvolvimento da Amazonia. 

(28) O presidente da FUNAI promete delimitar até o final do ano as áreas indígenas 
de Roraima, Acre e Rondonia. · 

SETEMBRO 

.. (01) Um grupo de Suruí viaja a Porto Velho e junta-se aos que ja estáo naque'la 
cidade. O objetivo d~sta vez é denunciar a ocorrencia de choques entre índios e 
brancós erri súa regiao, na jurisdi~ao do Posto Indígena 7 de Setembro. 

. . . 

(04) 

(06) 

(07) 

O presidente do CIMI dispoe-se a viajar até· a regiao Gujajará no Maranhao, é\ 
fim de evistar-se com ~s frades capuchinhos que se op0em A retirada dos 
colonos e de sua própria missao das terras indígenas em . processo de· 
demarca~ao. · 

O CIMI denuncia que os Kaiwá da Serra da Bodoquena, que estao voltando a. 
pé para suas antigas terras, hoje ocupadas pela Companhia Mate Laranjeira; 
passam fome. ·' · 

A FUNAI anuncia que investirá na mecaniza<;ao da· agricultura indígena rias · 
reservas de Apucarana, Faxinal e lvaí, no Paraná. 

F uncionário da FUNAI denuncia que ex-chefe de post o pressiona índios 
4 

Apurina a vender-lhe terras em Boca do Acre a pre<;OS irrisórios. 

A FUNAI anuncia qué pretende aproveitar. 30.000 índios experientes na 
extra~áo de borracha no Acre,· Amazonas e Rondonia, em programas de 
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explorac;ao e comercializac;ao do produto oriundo de reservas a serem 
demarcadas pelo órgao naqueles estados. 

A Comissao Pró-Índio de Sao Paulo denuncia boicote a tentativa de auto· 
gestao da agricultura feíta em suas terras pelos Kaingangdo Río Grande do Sul, 
exercido pelo chefe do posto de Nonoai. 

Depois de aguardar 30 dias pela assinatura do chefe de gabinete da FUNAI, 
para conseguir un1 "ponto" de venda de artesanato em Presidente Prudente, 
chef e Nambiquara interrompe sessao do Senado, a fim de pedir providencias ao 
líder da Maioria naquela casa. • 

(08) Os Kr1kati procurarn impedir a demarcac;ao de terras no Maranhao que lhes 
teriam sido destinadas por urna comissao comprometida comos fazendeiros da 
regiao e que nao atendem as reivindicac;oes do grupo. 

(09) Conlissao Pró-Índio de Sao Paulo denuncia atitude da Delegacia Regional da 
FUNAI, em Belém e da Ajudancia de Marabá·, que estao tentando vender SO<fo 
do mogno existente na reserva indígena de Sororó para a serraría Brasispania 
Ltda. 

( 11) 34 farnílias descendentes dos índios Xocó ocupam a ilha de Sao Pedro, a 200 
K1n d~ Aracajú . 

( 13) Delegado Regional da FUNAI e procurador da FUNAI em Recite chegam a 
Aracajú para estudar a questao da ilha de 5ao Pedro, ocupada por 
descendentes dos índios Xocó e reivindicada pela família do prefeito de Propriá, 
Antonio Guirnaraes Brito. 

( 14) Advogé!dos da família do prefeito de Propriá dao entrada em ac;ao cautelar 
pedindo a expulsao dos caboclos descendentes dos índios Xocó da ilha de Sao 
Pedro. 

l 15) Presidente da FUNAI desmente denúncia do CIMI de existéncia de colónia
penal indígena na fazenda Guaraní, em Minas Gerais. 
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FUNAI e governo do estado do Maranhao firmam convenio destinado a 
assegurar transferencia de colonos das terras dos índios Guajajara, no 
rnunicípio de Barra do Corda. 

FUNAI proihe derrubada de rnadeira na área da reserva Sororó. 

Ternicos da FUNAI d~claran1 que os recursos on,:arnentários d~stinados ao 
. órgau para o período 1980/81 nao serao suficientes nern rnesrno para o 

a.tendin1ento de suas necessidades mínimas. 

FUNAI decide intervir na questao da ilha de Sao Pedro, aventando a 
possibilidad~ de esta ser transformada em reserva indígena . 



. . 

(19) Declarac;;ao da FUNAI de criac;;ao de área indígena com cerca de um mill)ao de 
hectares no município de Aripuana, ao Norte de Mato Grosso, provoca 
protestos de políticos, de empresários e inclusive do governo estadual. 

Alvaro Villas Boas, delegado da FUNAI, den.uncia arrendamento, por grileiros, 
de. terras da reserva indígena de Sarao de Antonina, no Paraná. 

CIMI e Grupo de Estudos sobre a Questao Indígena de Minas Gerais reiteram a 
existencia de prisao indígena na fazenda Guaraní e ~pelam a FUNAI para 
averiguar a situac;;ao dos 74 indígenas que alí se encontram cumprindo penas de 
até 5 anos. ~ · 

(22) FUNAI decide entrar em entendimentos como INCRA e como governador do· . 
T erritório de Rondónia, com o fito de expulsar os colonos que invadiram terras 
dos indios Suruí. 

CIMI e Comissao Pastoral da T erra pedem a deputada federal Lúcia Viveiros 
que defenda a imediata decretac;;ao da reserva dos índios Parakana, instalados 
nas proximidades da T ransamazónica. 

Presidente da FUNAI declara ser crítica a situac;ao dos índios Suruí do posta 
indígena 7 de Setembro, na Rondónia, com suas terras completamente 

. ocupadas por colonos, sendo necessária a retirada imediata destes últimos. 

(25) Governador de Roraima libera regiao de Serra do Surucucu, habitada por 
quase 3.000 indios ainda isolados, para garimpo de cassiterita, contrariando 
determina<;ao de 1976. 

lgreja Evangélica Luterana do Brasil e FUNAI criticam projeto de lei do 
deputado federal Jerónimo Santana, qqe regulamenta uso das terras indígenas 
em parceria com nao-índios. 

(26) . FUNAI pede intervenc;ao militar na reserva indígena Barao de Antonina, no 
Paraná, a fim de evitar derramamen~o de sangue entre os índios Kaingang e os 
posse1ros . . 

. , 

(28) CIMI declara que reforma agrária promovida no Rio Grande de Sul durante o 
governo Brizola implicou na quase extinc;ao da reserva dos Guaraní e na 
deportac;;ao dos índios Kaingang e Guaraní. 

(29) Orlando Vilas Boas chama a atenc;;ao para o perigo do projeto de lei de 
Jerónimo Santana, que visa abrir o subsolo das reservas indígenas para a 

• . 

pesquisa e explorac;ao. de particulares. 

(30) O jurista Dalmo de Abreu Dallari escreve artigo na Folha de Sao Paulo 
alertando para o assassínio dos indígen~s, através da luta pela posse de suas 
terras e defende a criac;ao urgente do Parque Indígena Yanomami. 
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CIMI responsabili?a governador de Roraima pelos danos que os indios 
Yanomami venham a sofrer com a liberac;ao da serra de Surucucu. para o 
garimpo de cassiterita .e reafirma sua disposic;ao de lutar pela criac;ao da reserva 
indígena. . · 

FUNAI informa que as áreas indígenas passarao a ser vigiadas, dentro de algum. 
tempo, por um sistema de fotografías vía satélite . 

OUTUBRO 
.. 

(02) ·Depois de expuls.ar 45 índios Kaingang da reserva de Palmás, Paraná, o chef e de. 
Pos to. da FUNAl,Joao Rosso Menezes, fez desmatamentos ilegais na regiao, 
vendelI' madeira irregularmente 'e desvioú verbas . . A reserva tinha antes 15 mil 
pinheiros e hoje nao tem mais do que quinhentos. 

(03l A simples demarcac;ao de terras nao eliminará as invasoes de· empresas. e 
posseiros, o maior problema é urna fiscalizac;ao eficaz sobre as áreas que sao 
demarcadas no papel. 

O presidente da FWNAI anuncia que o qrgao pretende demarcar até·o final de . 
. 81 todas as áreas indígenas. Foram solicitadas verbas especiais aó Ministério do 
lnterior -.para o cumprimento da meta estabelecida. 

· (U6> Os indios da comunidade Gaviao, Pará, querem 49 milh0es como indenizac;ao 
pela· passagem das linhas dé ·transmissao da barragem · de T ucunii. A 

· · indeniza~ao deve ser paga pela Elet.ronorte, que· pretende derrubar 1150· 
castanheiras que sao a fonte de renda dos Gaviao. ·' 

't)7). · A Campar;¡ha "Terra de Guarani para Guaraní" foi la~c;·ada j:>elo núcleo de ljuí 
da Associa<;ao Nacional de Apoio ao fndio, CJMI e FIDENE. Visa obter a 
devoluc;ao aos Guarani de suas terras. Nes.te século estes perderam mais de . 
50~~ das terras que possuíam. A Campanha já conseguiu · apoio nacional 
.. . . . ' 

inclusive de deputados federais. 

t IOJ Reunidos na aldeia Pal-Apurina na regiao do rio Purus, 40 éhefes das tribos 
Apurina, Kaxinaua, Kulina, Jarauara, Palmari e Parecí denunc·iaram a 
explora-<;ao que vem sofr.endo de seringalistas e fazendeiros e acusando 
funcionários da FUN·AI .de cumplicidade comos proprietários. de terras. Por 

. out ro lado, as lideranc;as indíge.nas decidiram combáter o consumo de bebidas 
alcoólicas em suas tribos. A 13ª Assembleia indígena nacional será realizada na 
ilha de· Sao Pedro (SE) no Baixo·Sao Francisco, ocupada pelos descende~tes 
dos índios Xocó: · 

112• Os índi,os Kaingang e G1.:1arani perderam o direito as terras que reiviridicavam . 
em M¿ingueirinhas pela decisao do juiz da 2ª Y.ara da Justic;a .. Federal, . em 



Curitiba, ao dar ganho de causa a firma SiaVieir~ e &ihos, que adquiriu em 1961, 
a área onde está localizada urna das maiores r~Sérvas de.· Pinheiro do Sul do 
pais. O processo tramitava na justic;a há seis anos. O advogado da FUNAI., irá . 
recorrer ao Tribunal Federal de Recurso. · 

(16) O presidente da FUNAI, Adhemar Ribeiro da Silva é 'demissionário do'<~argo. 
· Nao aguentou as press0es sofridas dentro da própria ·f undac;ao e p9r o~.i:tros 

grupos, inclusive de politicos. O Mjnistro do Interior, po·rém, reaffr111ou soa 
disposic;ao, de "respeitar os direitos dos 1ndigenas assim como garan~ir as suas 
terras e as riquezas· contidas nelas. Com isso acato ordens . expressas do 
Presidente da República-". • :: 

(17) ·Sobre a demissao do presidente da FUNAI, o indio Mariano Justino Marcos, 
·dos T erena, afirma: "É até .urna desconsidera~ao para com os indios sua saida, 
pois quem ~ssume urna luta deve ir até o fim, pressionado · ou n!o" .. 

( 18) A Especialistas da Universicbde Federal de -Santa · Catarina denunciam o 
exter:mínio iminente da triho dos Kaingahg coma instalac;ao de barragens.de 
usinas hidrelétricas~ · .· · · · 

' . 
B A questao das terras e territórios indígenas é tema de painel realizado durante a 

"3ª. Reuniao Anual da Associac;ao N~cional de Pós-Graduac;aq e Pesquisa em 
Ciencias Sociais, em Belo Horizonte. 

e CIMl-SUL denuncia a pressáo exercida sol?re o lider Xokleng Lino Nuna
NjooJ_:lro, de lbirama, por representantes do Ministério do Interior e da Polícia· 

·federal. no sentido do abandono, pela comunidade índigena, de suas terras, 
prestes-a serem.parcialmente alagadas por urna obra do DNOS. 

D Comissao Pró-IITC!io/RJ aierta a opiniao pública que a~ pressoes .que lev~ram o 
en.tao presigente da FUNAI, Adhemar Ribei~o da Silva, a pedir demissab do. 
cargo "partiram de interesses anti-indigenistas bem consolidados em vários 
governos estaduais, no Ministério do Interior e na · própri~ FUNAI". 

E C~missao de Justic;a e Paz/PR e ANAf ~PR ericaminham a~ Departamento de-· 
Antropología da Un.iversidade Federal do Paraná .pedido de le.varitamento 
ecológico no Posto Indígena Mangueirinha (índios Guaraµi e .. Kaingang) como 
objetivo de transformar a área em litígio com .a madeireira Slaviero e Filhos em 
l?arque florestal, com única solu~ao para o caso

1 

09) A FUNAI apresenta, em Cúritiba, recurso de apela~ao ao Tribúnal Federal de 
Re~ursos contra a senten~a judicial que deu ganho de causa a h)adeireira 
Slaviero e Filhos, retirando 3.707 alqueires da Reserva de Mangueirinha (PR), 
dos índios Kaingang e Guarani. · ,_ 

B ·Indios participantes da 13a. Assembléia de chefe's indigenas' realizada entre.11 e ' 
14 de outubro na ilha de Sáo Pedro, municipio de Porto das Folhas (SE), 

. . ' . " . . . 
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d1vulgam documento em que reivindicam a demarca~ao das terras indígenas, a 
expulsao de invasores e· assistencia a saúde. 

l23) A FUNAI anuncia que .recorrerá contra a decisao da Justic;;a do Território Federal 
de Roraima, que acolheu peti¡;ao de um posseiro que ocupa área indígena, 
concedendo liminar retirando o, índio Wapixana Júlio Magalhaes da aldeia 
Barata. 

B FUNAI reativa convenio como Projeto Radam, que considera a prioridade 
máxir:na da política indigenista brasileira a d~marcac;;ao de terras. 

(27 ) CIMI-SUL denuncia "as a¡;óes criminosas da FUNAJ na área indígena de 
lbiramo (SC) em prejuízo da harmonía e bem estar da comunidade Xokleng", 
relatlvas ·a ,transferencia deste.s índios de suas terras. 

31-10·79 . ' . 

. O presidente da FUNAI mantém decisao de deixar o cargo e considera que as 
~iores dificuldades a serem enfrentadas dizem respeito as invasOes de 
territórios indígenas e que precisam ser eliminadas para a defesa do património 
~. I 

e cultura dos .índios. Acha também impor~ante a criar;ao de urna nova 
mentalidade no trato com os índios por serem minoría e por possuirem urna 
cultura diferente. 

NOVEMBRO 

111 ·1') 

A O coronel da reserva Joao Carlos Nobre da Veiga, assume a Presidencia da 
FlJNAI. Era · chefe da Seguranc;;a da Companhia Río Doce, Geologia e 
Min.era<;ao. Assumiu a direc;;ao da entidade revelando: ''Experiencia.de índio eu 
nao tenho, mas tenho o conhecimento de quando estudamos História do Braiil . 
Há pooco tempo fiz um~ conferencia no Ria sobre 9 índio Sepé.· Tiaraju, e sugerí 
.ao governo gaucho que criasse um busto em prac;;a pública paraSepé-Tiaraju". 
O novo presidente salientou que .o convite do Ministro o surpreendeu. Além 
dos cursos realizados na Escala Militar do Realengo, Escala de Comando e 
Estado-Maior do Exército e Curso de Classificac;;ao de Pessoai, em Indiana, nos 
EÚA, pos~ui ainda c'urso complementar em Engenharia', curso de Ciencias 
Ad~inist~ativas e Curso de Liderologia e Metodología Executiva: 

B Indigenistas, antropólogos e a Comissao Pró-fndio de Sao Paulo denunciam as 
pressóes que teriam tornado impossível a continuidade da atuac;;ao de Adhemar 
Ribeiro a frente daquele órgao. O Minist.ro do Interior anuncia que colocará o 
ex-presidente como assessor do Banco Nacional de Habitac;;ao em 
"<lgradecimento pelos servic;os prestados". 
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F<elatórío aponta ne~essidade da cria~ao do Parque · Yanomami. O novo 
presidente afirma que nao ligará para ~s pressóes. do Governador de Roraima 
contrário a delimitac;;ao do Parque. 



2-ll-79 

6-11-79 

7-11-79 

O Conselho Indigenista Missionário adverte o novo presidente da FUNAI: 
"Como coordenador da Divisao de Seguranc;a e Informac;ao d~ Companhia Rio 
Doce Geología e Minerac;ao S/ A, o coronel deve saber, pelo menos, q~e essa 
multinacional é invasora de terra indígena, tanto no territ6rio Yanomami, em 
Roraima, como no Tupiniqui~; Espírito San~o. 

900 indios Kaingang e Guaraní de Mangueirinha, Paraná, preparam-se para 
ocupar a área de 3. 707 alqueires, objeto de urna pendencia judicial entre a 
FUNAI e urna empresa madéireira . . Foram expulsos da área em 1961, através 
de operac;ao de violencia apoiada pelo delegado da FUNAI da época, Aloisio de 
Carvalho. Há um mes, o juiz Licio ~ley Vieira, da 2ª Vara da Justic;a Federal em 
Curitiba, deu ganho de causa a firma Slaveiro e Filho que vem disputando a área 
com a FUNAl A FUNAI recor:reu da sentenc;a em Brasilia; mas os indios · 
enviaram urna carta ao Presidente da República na quaJ afirinam que se nao 
recuperaren\ as terras "usando a razao social e~ voz da verdade, usarao suas 
armas, arcos e flechas". 

. Os 30 indios ·Guaraní que há doze anos vivem no Instituto Rural D. Agnelo 
Rossi, em terreno pertencente a Cúria Metropolitana, querem. defender sua 
pe.rmanencia no alojamento. O cacique Araju reconhece nao ser o 
"proprietário de papel paS5ado", como é costume dos brancas, mas recorda 
que os Guaraní fazem parte da grande nac;ao, tendQ o direito de viver em 
qualquer parte, desde qué nao incomodem ninguém: "Sempré ·resi>eitamos os 
vizinhos e nao ternos inimigos. · Nao é justo sermos expulsos· como 
indesejáveis". 

O Ministro do Interior afirma que em 1981/82 pretende concluir. a demarcac;ao 
das terras indígenas, fonte de todo5 os conflitos. 

Em Manaus, o grupo Kakuró, de apoio a causa indígena, jontQ com o CIMI e 
com a Associac;ao de Protec;ao Ambiental, promoverá urna semana em prol da 
Criac;ao do Parque Yanomami para esclarecer a populac;ao sobre a 
nec~ssidade deste Parque para a sobrevivencia física e cultura) destes indios d9 
.território de Roraima. 

8· l l -79 
· O novo presidente da FUNAI, que tomou posse no dia 7, declara que nao ve 
dificuldade em chegar a · um denominador comum entre a FUNAI e os grupos 
económicos que a pressionam. O Ministro disse em ·seu discurso que a política 
indigenista baseia-se no respeito a cultura do indio, na garantia a posse de suas 
terras, e no usufruto dos rec:.~rs~s naturais neles existentes. 

A. Comissao Pró-fndio de sao Paulo anuncia que po¿erá impetrar mandado de 
seguran<;a em favor dos índios Guaraní ameac;adcs de expulsao do alojamento 
do Instituto· Hura) D. Agnelo Rossi, onde vivem há doze anos. Confirmando o 
trabal~o realizado com esse grupo Guaraní., o padre José Seskvicius afirma que 
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· juridicamente o vigário da Paroquia nao poderá expulsar os indios porque a 
única autoridade capaz de delibera~OeS deste nivelé a Curia M·etropolitana, 
proprietária da área. 

13 ll ·t'J 

Manifesto dos índios Xavante é entregue a FUNAI. Os índios pedem a 
demarca~ao das terras e maior apoiÓ em programas de ·saúde e educa<;áo. "Foi 
por causa do bom relacionamento de Adhemar Ribeiro comos índios qüe ele foi 
,posta fora da FUNAI". Os Xavante pedem, no manife•sto, a imediata 
in!erven<;áo do Presidente na coordena~ao da Arnazónia, "acabando de vez 

i 4·11·79 • 

O presidente da FUNAI afirma que expulsará da Funda~áo os funcionários que 
nao participarem de sua filosofía. A afirmacao foi feíta ao rejeitar ás críticas 
recebidas da prelazia de Tefé, Amazonas, sobre o projeto. que .. preve a 
triplica~áo da producao de borracha. utilizando· máo-de-obra de 30· miJ índios. 

16 11 ·79 

A FUNAI, soldados da Polícia Militar e os índios da reserva Baráo de Antonina, 
a 110 Km. de Londrina, estáo expulsando os posseiros que ocupam as terras 
. indígenas. O delegado da FUNAI em Bauru, disse: "só vamos permitir que 
continuem na área as fafl\dias sem condicoes de .sobreviver em outro local, 
imediatamente". 

17·11 79 ,. 

.Com o objetivo de promover a descentralizacao, o Ministério do Interior está 
concJuindo a reestruturacao in~erna da Funda<;ao Nacional do · f ndio. Os 
estudos somente serao revelados em seus detalhes depois de ouvida a 
Sec retaria do Planejamento da Presid~ncia da República e de aprovados pelo 
Presidente da República. 

19 J l 79 . . 
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. A FUNAI viveu na últirna semana o desfecho de urna crise que durou cerca de , 
dois m.eses. O óbvio é se ter un1a política indigenista honestaª, em um Brasil que 
expande as suas fronteiras capitalistas, ávido de riquezas que paguem as suas 
contas externas. Adhemar Ribeiro da Silva, com sua .política de diálogo 
"reabilitava'' a Fundac;ao, mesmo porque já nao seria pOssivel encobrir os 
conflitos. Por ,outro lado, um regime económico dependente do Exterior e em 
busca de suá~ raízes democráticas deve vigiar-se contra as pressóes 
internacionais, que; em última análise, determinam a· imagem do pais no 
exterior". Concorreram para a Ql)eda do_ Presidente o dossie enviado pelo 
governador de Mato Grosso ao Presidente da República contra a política da 
FUNAI de dernarcar as terras indígenas assiin como as críticas do governador 
de Roraima, contrário a cria~Áq do Parque Yanomami e ainda o gene·ral 
Uemócrito de Oliveira, Coordenador da Amazonia, além de políticos arenistas 
como Júlio Martins de Roraima, Advoaldo Campos de Sergipe e Antonio . . 
Amaral do Pará. O ato de transmissao do cargo mostrou que o novo presidente 
da FUNAI conta com o apoio de setores, anteriormente hostis a Adhemar 
Ribeiro. José Carlos Nobre da Veiga, ex·<:~efe da assessoria e informa~ao da 

·rilinerac;ao Ooci-Geo defende urna política de-. entendimentos que agrade a 
todos. Enfatiza também sua posic;ao favorável a integrac;ao dos índios a 
sociedade nacional. 



com esse "cavalo frito" (aquele que nao marre nunca) o·.General Demócrito, 
que consideramos o maior inimigo dos índios" .. 

21-1 1-79 

"O comentário da politica indigenista é privativo da presidencia da FUNAf'.'. 
Esta é a ordem do novo presidente que restringiu o direito dos funcionários lio 
órgao de discutirem, nao apenas a política indigenista, como também o 
relacionamento da FUNAI comos demais órgaos do governo. Náo é a primeira 
vez que a presidencia da FUNAI, proíbe os funcionários de informar sobre o 
andamento da política indigenista. O ex-p~sidente Bandeira de Mello, no 
governo Médici, proibiu qualquer declarac;ao de funcionários, principalmente 
depois que o sertanista Cotrim Soares denuncfou o extermínio dos Parakana, 
afirmando que nao queria ser mais "coveiro de índio,,. O presidente pediu aos 
jornalistas "que tirem a FUNAI do noticiário" . 

• 

O cacique dos remanescentes dos T upiniquins, afirmou que a Aracruz 
Floresta! ameac;ou destruir as lavouras de sua tribo. A Holding Aracruz 
Celulose, está instattida desde meados da década passada numa· área a 80 Krn 
ao norte de Vitória, em território que era ocupado pelos antepassados dos 
atuais Tupiniquins e que lhes foi doado em 1863 por D. Pedro 11. Para o caciql!e 
Sizenando a FUNAI deveria demarcar logo essas terras para acabar corn as 
ameac;as da Aracruz. 

A FUNAI anuncia que até o final de novembro todas as reservas indígenas do 
Maranhao estarao administrativamente demarcadas. 

23· l l 79 . . 
"Para acelerar o- processo de integrat;ao das· nat;6es indigenas, os Estados e 
T erritórios poderao exercer o poder de tutela sobre os índios. Esta nova 
determinac;ao partiu do Ministro do Interior que recomendou aos goverrios 
urna coparticipac;ao éom a FUNAI no que diz respeito a educac;ao, saúde e 
assistencia técnica, "de modo a situar os índios como pessoas pertencentes aos 
Estados". Diz a mesma fonte que "brevemente será lan\ado um projeto que 
inova a política indigenista brasileira~'. O projeto piloto será experimentado ern 
um Estado ainda nao escolhido'. Para a elaborac;ao desses projetos a FUNAI 
nao participou dos estudos". 

O cacique Manoel Celestino da Silva anunciou ontem, em Maceió, que os índios 
Xururu-Kariri que vivem etrl Palmeira dos Indios, estáo em· pé de guerra para 
recuperarem 6 Km. quadrados que teriam sido usurpados pela municipalidade 
local em 1822. 

24 11 '/9 . 
. A Comissáo Pró-lndio de sao Paulo . reage a notícia de que a FUNAI seria 

descentralizada para dar maior autonomía As Delegacias Regionais. Segundo a 
entidade, trata·se de, nada menos, que a capitulac;ao do Ministro do Interior 
diante dos interesses régionais, em detrimento de suas responsabilidades 
junto as C<?munidades indígenas. A comissáo adverte, ainda, que urna 
descentrali za~ao, agora, visa a destruir a própria FUNAI "por implosao", e urna 
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das consequencias da medida será "facilitar a atua~ao de press0es económicas 
sobre o órgao". 

29-11-79 
O Conselho Nacional de Seguran~a Nacional aprovou a cria~áo do Parque 
Indígena Yanomami. Falta apenas um sobrevoo a área, que será feíto até o final 
deste ano. A proposta de cria~áo do Parque foi entregue ao Ministro do Interior 
em 28 de junho deste ano. Ela garante a ocupa~ao de seis milh0es e 
quatrocentos mil hectares para o último grande grupo primitivo. do mundo, 
composto de 8.000 Yanomami em território brasileiro . 

• 
30-11 -79 . 

O presidente da FUNAI desmente que a cria~áo do Parque Yanomami 
houvesse sido aprovada pelo Conselho de Seguran~a Nacional. A. proposta s6 
será encaminhada ao Ministério do Interior e ao Conselho, após. (;ontatos co'm . . 
os proponente~ que deveráo provar que a área é de ocupa~áo indígena, e com 

. os órgAos governamentais interessados, o INCRA, o governador de Roraima, o 
IBDF, e o DNER. Esta é a 12ª proposta apresentada, visando a cria~áo do 
Parqµe Yanomami. Nenhuma das propostas anteriores chegou sequer a 
merecer considera~áo da FUNAI. Já a de abril de 1978, feíta pela própria 
FUNAI, que dividiu o grupo Yanomami em 21 "arquipélagos"· deixando 
corredores entre· urna área e outra, foi rejeitada pelos antropólogos. A proposta· 
atual pretende englobar as diferentes comunidades numa faixa de terras 
contínuas. 

DEZEMBRO 
1-12 -79 
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Os índios Xocó foram intimados a deixarem a ilha de 5ao Pedro. A juiza Maria 
Aparecida Gama, de Porto da Folha, em Sergipe, deu um prazo de,dez dias 
para que os caboclos desocupem a ilha, sendo que, nestes casos, a lei facilita a 
autoridade a requisi~áo de fot~a· policial para fazer cumprir a senten~a. Os 
indios contudo afirmam que nao deveráo sair nem mesmo a for~a. ·oizem que 
estáo dispostos a morrer defendendo a posse da terra. 



fnoio Pareci MT 
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A<? GOVERNO, AO POVO E .AOS INDIOS 

As entidades comprometidas coma 
causa indígena, reunidas em Brasma 
nos días 8 e 9 de ~tembro de 1979, 
dirigem-se a Nar;ao e ao Estado para 
alertá-los sobre a gravidade dos 
problemas enfrentados · hoje pelos . 

• 
povos. indígenas. 

A cria<;ao da Fundar;ao Nacional do 
Indio em · 1967, baseou-se em um 
modelo empresarial que desde logo se 
contrapós aes principios propagados 
por Ronden e imprimiu novos rúmos a 
politica irtdigenista· brasileira. 

Hoje, como ontem, cumpre garant.ir 
as comunidades indtgenas as condir;oes 
para sua continuidade e autodetermi
na<;ao como povos. Destas garantías, o 
acesso a terra é condir;ao primeira. Em 
19 de dezembro de 1978 esgotou-se ó 
.Prazo preyisto pelor Es~ah.ito do Indio 
para demarcar;ao de todas as áreas 
indígenas do pats, restando nesta data 
60% das terras sem demarcar;ao. No 
seu Plano de Ar;ao 79/84, a Funai 
recolocou o problema, sem no entanto 
marcar novo prazo. . 

Segundo um levantaménto feito 
nessa reuniao, o problema das terras 
tem, na realidade, vários aspectos: · 
além dos grupos sem terra demarcada, 
há as demarca<;oes incorretas - sem 
consulta aos indios ·- há terras 
demarcadas mas invadidas, e outras na 

•.. 

iminencia de o serem; há áreas 
redemarcadas em funr;ao de grandes 
projetos desenvolvimentistas; há as 
terras demarcadas e cortadas por 
estradas :e / cu por linhas de 
transmissao; há os territórios que serao 
inundados por barragens; há, enfim, 
grupos indígenas nao assistidos pela 
Funai, que nao os reconhece, e nao lh~s 
defende as terras e os direitos~ 

Assim, os Xauante . de Couto de 
Magalhaes e Pimentel Barbosa, Mato ·. 
Grosso, os Krikati do Maranhao, os 
Apurinéf de. Boca do Acre, Amazonas, 
entre outros, contestam a demarcar;ao 
que nao corresponde.a realidade tribal, 
e para a qual nao foram consultados. 
Os Potiguara da Baía da T rair;ao, 
Paraíba, tentam de111arcar eles p~óprios 
seus territórios, indépendentemente de 
qualquer apoio da Funai e· sofrendo 
repressao policial. Os Xikrin do Pará, 
os Txucarraméie do norte do Parque 
Nacional do Xingu, os Surui de 
Rondónia, tem terras demarcadas e no 
en.tanto invadidas. 

No Acre e no Sudoeste do Estado do 
Amazonas, dez mil indios encontram
se escravizados nas maos de patroes . 
seringalistas e agropecuaristas, sem 
terem suas terras demarcadas e sem . . 
assistencia de postes indígenas. No 
Paraná, seis . áreas indígenas foram 
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reduzidas a urna pequena parcela de 
seu trac;;ado original por determinac;;ao 
de acordos efetuados entre o Estado e 
empresários, gerando conflitos de 
ordem social que agora se agravam. 

Os Tuxá da Bahia, e os Xok/engs de 
Santa Catarina e Río Grande dó Sul, os 
Pankararu de Pernambuco, e os 
Assurini do Pará estao ameac;;ados de 
ter.em suas terras inundadas por 
barragens, sem que as responsabilida
des assumidas pelo Estado estejam 
sendo cumpridas. Os Cinta-Larga de 
Rondónia e norte de Mato Grosso, os 
Waiapi do Amapá tiveram seus 
territórios cortados por estradas, 
estando os Sa taré -M a ué do 
Amazonas e os Ericpatsa do norte do 
Mato Grosso amea,ados da mesma 
sorte. 

T ransfe.rencias forc;;adas de grupo~ 
sao usuais. Basta lembrar .os exemplos 

·dos Krenakarore e dos Nhambiquara, 
de Mato Grosso, e os Guaraní do PI 
Pinhalzinho, no Paraná, e os Kaiowá de 
Mato Grosso do Sul. Transferidos 
também foram Waimiri-Atroa.ri que 
encarnam a síntese de todos os males 
que podem acometer urna tribo 
indígena: massacrados pelas frentes de 
penetrac;;ao, encontram-se agora na 
iminencia de novamente ·serem 
transferidos da área para onde tinham 
sido atraídos pela Funai, em 
conseqüencia da conSTruc;;ao da 
estrada Manaus-Caracaraí e da 
hidroelétrica de Balbina. Em situac;;ao 
muito semelhante se encontram os 
Arara do Pará, cujas terras em grande 
parte foram transferidas pelo INCRA 
para um projeto 

0 
de colonizac;;ao da 

Cotrijuí. 
Costumeiramente todos esses 

projetos sao impostas por urna 
pretensa "lógica desenvolvimentista" e 
dados como "irreversíveis". · · Agora 
mesmo os Parakana serao transferidos 
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pela terceira vez devido a inundac;;ao 
iminente da barragem de Tucuruí, 
sendo que dois gwpos ainda arredios 
encontram-se próximos da área 
atingida. 

Vários grupos indígenas nao foram 
· até agora reconhecidos como tais pela 
· F unai, inclusive porqlie considerad.os 
extintos, nao tendo, portanto, qualquer 
garanti8 de terra. Esse é o caso dos 
Tupiniquim do· Espírito Santo, dos 
Turiuara do Maranhao, ·dos Guató 
do Mato Grosso e dos Xocó da Ilha de 
Sao' Pedro, em Sergipe. . 

Os Xocó especificamente tem 
propriedade secular e ~ocumentada de 
suas terras e tentam hoje reave-las 
judicialmente sem que, nesse inteñm, 
pqssam sequer cultivar aterra, que está 
em litígio. Eles vem sobrevivendo 
grac;;as a caridade pública. Essa 
situac;;ao provocou a recente iniciativa 
dos índios ocuparem a llha de Sao 
Pedro, e a segur~nc;;a deles está 
ameac;;ada, em face do descaso da 
Funai. 

Recentemente foi prometido pelo 
Ministro do Interior, Mário Andreazza, 
a liberac;;ao da área Ca~a Brava, no 
Maranhao, dos Guajajara, com o 
reassentamento em outro local dos 
posseiros que lá se encontram, dentro 
do prazo de seis meses. Para que nao se 
repitam os sangrentos conflitos· 
9corridos, é necessário que o 
compromisso seja cumprido. 

Mais urna vez, nossas entidades 
reiteram a necessidade e 'urgencia da 
criac;;ao do · Parque Yanomami, 
contínuo, nos moldes do projeto 

. recen temen te a presentado ao 
Governo. Torna-se igualm·ente 
inadiável a realizac;;ao de um trabdl_ho 
preventivo de saúde entre os 
Yanomami. 

Demarcar as terras é neéessário, 
mas nao é suficiente. Os projetos 



elaborados na F unai vem desconside
rando alternativas e projetos que 
partan1 . dos próprios índios, .e , 
portanto, sao nocivos aquetas 
con1unidades. Há ainda os casos 
absurdos de explorac;ao do' patrimonio 
e da mao-de-obra indígena em alguns 
projetos, e m desrespeito as 
comunidades em questao. Entendemos 
que as propostas de desenvolvimento 
con1unitário e de aproveitamento do 
patrimonio indígena, assim como 
qualquer projeto de educac;ao, devem 
respeitar as f armas próprias de 
o rganizac;ao e produc;ao e os interesses 
específicos de cada cornunidade. 

Os planos de saúde até agora 
formulcidos e realizados pela Funai, nao 
tem conseguido atingir os objetivos a 
q u e . se p r o pus e r a rn . En t re os 
Parakana, logo no início da 
pacifica<;ao, foram constatados 35 
casos de blenorragia) causando martes 
e cegueira. O ~ ... rampo dizimou Cinta
Larga e Nharnbiquura; 84 índios Dení 
do Juruá, A1nazonas, rnorreram de 
tuberculose . Atualmente os Suruí de 
Rondónia sofrem um surto d e 
coqueluche. Isso só para ci tar os casos 
n1ais recentes. Todas essas epidemias 
poderiam ter sido prevenidas. Por que 
nao foran1? 

Como consequencia direta dessa 
::;ituac;ao encontramos um grande 
número de índios destribalizados 
vivendo em condi<;óes rniseráveis nas 
periferias urbands, principalrnente em 
Ma n a.u s, marginal izad os por . 
preconce itos de toda orden\ e 
con1pletarnente desassistidos. 

Na busca de solu<;ao para esses 

prob.lem~s, r~pudiamos quaisquer 
projetos de lei relativos a problemática 
,indígena , bem como soluc;óes 
administrativas, que nao tenham sido 
amplamente debatidas em ambito 
nacional. 

Consideramos. ainda ser direito 
inalienável das comu'nidades .indígenas 
a livre organizac;ao e expressao . ' 
cabendo a F.unai assegurar o exercício 
desse direito. Violac;ao flagrant~ desse 
direito · é a persistencia na F azenda 
Guarani, Minas Gerais, de urna prisao 
para índios, onde se d~senv.olvern 
diversas formas de coen;ao e arbítrio. 
No Maranhao, índios Guajajara forarn 
vítimas de violencias e torturas por 
parte da Polícia Federal nos meses de 
setembro/78 e maio último 

. Convíver com tal realidade, sempre 
desrnentida pelas autoridades, é. 
incompatível com os prinéípios básicos 
de justic;a social e respeito aos Direitos 
Humanos. 

O desenvolvimento econórnico · e · 
social brasileiro nao pocie se r 
promovido em prejuízo do Bra~il 
Indíge na. Nao ~xiste "de::>envolvimento 
i~reversível" que agrida índio?, suas 
terras, suas tradi~oes . Que agrida e 
despreze carnponeses e assalariados 
em prol de interesses do grande capital 
nacional e multinacional. Entendernos 
que a sociedade br,asile in1 exige urna 
Na<;;ao que se paute pelo pluralismo 
c ultural, pela ausencia de 
díscriminac;ao racial, pelo respt~it0 aos 
direitos de cada povo indígena de 
deliberar sobre seus interesses e 
destinos. 

Brasília, 9 de setembro de 1979. 
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PELA DEMARCACAO DAS TERRAS IND( GEN AS 
PELA AUTODETERMINACAO DOS POVOS INDf GENAS 
NAO AO ETNOCIDIO . 
NAO·AO GENOCIDIO 

Grupo Kukuro de Apoio a Causa Indígena - Manaus 
Comissao Pr.ó·f ndio do Acre · 
Comissao Pró·f ndio do Maranhao 
Associac;ao dos Docentes da · UFMT 
Anaí-DF .. 
Grupo de Estudos Sobre. a Questao Indígena - Belo Horizonte 

· Comissao Pró-f ndio do Río de Janeiro 
Anai - RJ 
Comissao Pró-f ndio de Sao Paulo 
Anaí - Curitiba 
Anaí - Florianópolis 
Anaí - Porto Alegre 
Conselho Indigenista Missionário (CIMI) · 
Secretaria de Miss0es da lgreja Evangélica de ConHssao Luterana do Brasil. 
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DIREITOS SOBRE TERRAS INDf GENAS 

l. Nao existe direito contra , a 
Constituic;ao. Essa é urna regra 
fundameqtal, que nasceu~ com as 
próprias Constituic;0es e que precisa 
ser respeitada para que a Constituic;ao 
tenha razao de ser. 

Desde o inicio do século XIX os 
juristas discutem a respeito do melhor 
meio de se efetuar o controle de 
constitucionalidade das leis e de todos 
os demais atos jurídicos. lsso, 
precisamente, p0rque nenhum ato 
juridico é válido se f or contrário a um 
disp_ositivo constitucional. . . 

Quando se elabora urna . nova 
Constituic;ao nao existe, para o 
constituinte, qualq41r limitac;ao de 

' ' natureza juridico-positiva, isto é, ·o 
constituinte n~o está abrigado a 
respeitar qualquer lei que tenha sido 
feíta antes. Em tal sentido pode-se dizer 
que ele parte de um "zero jurldico". e: 
comum que urna nova Constituic;ao 
fac;a urna ressalva quanto aos direitos 
adquiridos antes de sua vigencia, 
dizendo que esses dire.itos serao 
mantidos e respeitados no todo ou em .. , 
parte. Mas se nao houver essa ressalva ' 
~ ,a leí antiga estiver em conflito coma 
nov,a Constituic;ao esta é · , que 
prevalece. . 

· 2. No caso das terras indígenas no 
Brasil houve várias mudanc;as no 

tratamento legal. Urna Ordenac;ao de 
1.0 de abril de 1680 mandava respeitar 
os direitos dos indigenas, "primeiros 
ocupantes é dorios naturais destas 
terras", como dizia a Ordena~ao. Essas 
mesmas express0es f oram repetidas 
numa lei de 6 de julho de 1755, 
reconhecendo-se, portanto, . que os 
indigenas tinham um direito decorrente 
da ocupac;ao primitiva. 1 

Um dádo importante que deve ser 
acrescentado é. que os indios, a nao ser 

. ,, . . ' -
em ca.sos excepc1ona1s, nao 
abandonaram suas terras, ou seja,. nao 
abriram m!o espont~neamente da 
posse dessas terras. Por esse motivo, 
nao é correto· classificar como 
devolutas, sem dono, as terras que 
sempre foram ocupadas por indios-ou 
das quais estes foram expulsos. pela 
forc;a :" 

e: ·evidente qu~ já nao existe a 
possibilidade prática de devolver aos 
índios todas as terras que lhes foram 
tiradas, entre outras coisas porque a 
maioria das tribos foi -dizimada e de 
mais - de quatro milhoes de indios 
existentes no Brasil em 1500 hoje ~ 
restam cerca de cento e cinquenta mil. 
Mas é perfeitamente possivel e 
juripicamente obrigatório respeitar os 
direitos das tribos· remanescentes. ' 
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3. Di~póe a atual Constitui~ao 
brasileira, no artigo 4. 0

, que sao de 
propriedade da Uniao as terras 
ocupadas por silvícolas. E o artigo 198 
estabelece que "é assegurada aos 
silvícokls · a posse . permanente das 
terras que habitam e reconhecido o seu 
direito ªº usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as 
utilidades nelas existentes". 

As regras constitucionais sáo muito 
claras, qu~ndo estabelecem dois . 
pontos: . 

1. 0 • que todas as te~ras ocupadas por 
silvícolas sao de domínio da Uniao,. nao 
podendo qualquer outra entidade 
pública ou qualquer pessoa física ou 
jurídica de direito privado pretender a 
própriedade dessas terras, a quaiquer 
titulo . 

. 2.c·. que os silvícolas nao podem ser 
.tirados, por qualquer motivo, das terras 
que habítam, urna vez que a própria 
Constituicao lhes assegura ·a· posse 
permanente dessas terras .. 

l)m problema que se tem levantado É' 

o de pessoas que! anteriormente a 
vigéncia da presente Constitui<;ao, 
adquiriram terras habitadas por 
silvícolas. 

Na realidade o problema nao existe, 
pois a Constitui~ao estabeiece 
claramente que· a Uniao tem a 
propried~de e os si)vícolas tém a posse 
dessas tehas. Aplica-se .aquí, com 
absoluta propriedade, a regra segundo 
a qual nao há direitos ·adquiridos que 
possam ser alegados contra a 
Constitui~ao. Ainda que se admita que 
tenha sido regular a · aquisi~ao daquelas 
terras, no momento em que ocorreu, 
gerando para os adquirentes um direito 
de propriedade, esse direito nao foi 
ressalvado pela nova Constituic;áo e é 
contrário ·a ela. Assim, portanto, nao 
pode prevalecer. 

4. Os princípios e dispositivos 
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constitucionais já mencionados seriam 
suficientes para· deixar evidente que 
ninguérn pode afirmar-se proprietário 
de urna terra ocupada por silvkolas ~ 
pois a propriedade é da Uniao por f ore; a 
da Constituic;ao .. 

· Ref on;ando tal entendimento, a 
Constituic;ao torna explícito esse efeit<? 
quando disp(>e no § 1.0 cio artigo 198: 
''Ficam declaradas a . nulidade e a 
exti~~ao dos ef eitos 1.urídicos de 
quaiquer natureza que tenham por 
objeto ·º domínio, a posse ·ou ·a-: 
ocupa~ao de terras habitadas pelos 
silvícolas · ~ . · 

Em. conseqüencia desse dispositivo, 
se alguém obteve medíante compra, 
heran~a. doa~ao, permuta ou qualquer 
outro título urna área ocupada por 
síivícolas ficou · sem · esse díreito no 
momento em que entrou e111 vigor a 

·presente Constitt,ti~ao. · 

E para completar · _a defini~ao 
constitucional da situac;ao das terras 
ocupadas por siivícolas, a Constituic;áo 
a1nda acresce;1tou no § 2·0 do artigo 
198, que ·"a nubdade e extinc;ao de que 
trata o parágrafo anterior nao·dao aos 
ocupantes díreito' a qualquer a~ao ou 
indenizac;ao contra a Uniao e a 
F undac;ao Nacional do Indio". Este 
parágrafo foi acrescentado prevendo 
exatamente a hipóiese de pessoas que 
compraram terras hgbitadas por 
silvícolas e que, ficando sem essas 
terras por forc;a da nova Constitui.;ao, 
poderiam pretender urna · indenizac;ao 
para cornpensar essa perda. 

Comentando o § 2° do artigo 198, 
observa o prof essor ManoeJ Gon~alves 
Ferreira Fílho, nos seus "Comentáríos . 
a · Con s ti t u i e; á o Brasil e ir a '' :. "A 
declarac;ao da nulidad e e da extinc;ao de 
efeitos jurídicos · acima estabelecida 
pode. causar prejuizos a· particulares. 
Tais prejuízos seriam ordinariamente 
indenizáveis. Entretanto, a 



Coristitui<;ao expressamente exclui tal 
indeníza<;ao, mas somente desde que i:! 
¡nesma houvesse de ser paga ·pela 
Uníao ou a F unda<;ao Nacional do 
Índio . Dessa forma, eventual 
indeniza<;ao devida por particular nao é 
excluída pelo preceito constitucional'' 
fob'. ·cit. vol. 3, pág. 243). 

5. Em conclusao, apesar de todas as 
varia~oes havidas na legisla~ao 
portuguesa e brasileira relativa as 
terras ocupadas pelos silvícolas, 
prevalecem os dispositivos da atual 

' 

ConstitUi<;:ao, cont~a os quais ninguém 
. pode alegar direitos adquiridos. 

E ·nos.-termos da Constitui<;ao vigente 
pertencem ao patrimóriio da Uníao as 
terras ocupadas pelos silvícolas, mas 
estes tem direito a posse permanente 
dessas terras, tendo díreito a prote~ao 
judicial, dessa posse, sendo de nenhum 
valor, 1um título de propriedade que 
afronte o domínio da Uniao ou a posse 
dos silvícolas. 

Dalmo de Abreu Dallari - USP 
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PORQUE ÍNDIOS BRIGAM COM POSSEIROS: 

O Caso dos Índios Guajajara. 

Os ín<lios Guajdjara (que se auto
de norninam Teneteharc1 e assim 
pre-feren1 ser charnados) constituem 
utnd das maiores na<;6es indígenas no 
território brasileiro na atualiJade. Sao 
ce.rea de 6 .000 índios que viven1 no 
estado do Maranhao espalhados em 
cinco reserv as indígenas e 
junsdicíonados por nove postos 
indígenas da Funda<;ao Nacional do 
Índio. No ~stado do Pará viven1 , erca 
de 100 índio ~ regionalnH~ ntc 
conhecidos como Te.rnbé (que tarnbérn 
saiJ Tenetehara) en1 um posto indígena 
próxirno a cidade de Capitao Poc;o. 

A pesar da ~r ande dispersa.o d~s~es 
vários ~iupos T~netehara, que vai do, 
noroe~te paraense até o centro-su! do · 
M.:u<u1hao, todos os Tenetehcua se 
reconhecem corno urna única nac;ao, 
p<-irtilhando de urna língua cornun1 (da 
fa nlília T upi-(3uarani), de urna cultura 
relativan1ente hornogenea e de urna 
hi:>tória se1nelhante de ~spolia~ao de 
suas terras e de don-lina.;.:ao que !hes é 
in1posta pelo rnundo exterior. Assi1n 
td1nbém tem sido as suas !utas de 
fesistencia culturdl e física face a 
e~~a dominc.1~ao externa e as suas 
cons~i...¡üencias de destruíl;ao íís1c:a, 
ge n ocidio, e d e a ssi1nila<;ao 
co1npulsóna, o etnocídio. 

A históría escrita da . na~ao 
T enetehara data dos primórdios da 
coloniza<;ao europeia no estado do 
Maranhao . Antecede de fato a 
colonizac;ao portuguesa na regiao, pois 
f oram visitados por um breve período 
pelos franceses, ern 1612. Cl •. ntde 
d'Abbeville, um rnissionário 
capuchinho que participou da tentdl1va 
de colonizac;ao francesa no Maranhao, 
escreve que urna expedi<;ao havia 
subido o Rio Pindaré e encont ~ .,:Jo 
" urna grande na<;ao pinariense"1 de fala 
Tupi, que habitava as margen:; do 
t-.1édio Rio Pindaré. Pouco tempo 
dt!pois, os portugueses expul.sa1n 0s 
franceses do Maranhao _ e inic icun o 
processo de coloniza~ao da regiao. Ern 
1616, o notório preador de íi1dios e 
depois governador do Mdranh5o e 
G1au Pará, Bento Maciel Parente, faz 
urna excursao pelo Rio Pindaré a 
procura de rpinas de ouro e relata a 
inexistencia desse metal, adiLionando 
.porém que encontrará "a na<;ao do~ 
Guajajara" a quem fizera "cruel Guerra 
e deslruic;ao 11

• Os Tenetehdra se 
tornaram por alguns anos, embor~1 <!n1 

menor escala que os Tupinan1bá da 
costa maranh~nse , urna fonte de rnao
d~ übra escrava para as incipi\.!ntes 
lavouras de tabi::tco e cana de a¡;úcar da 
baixada rnaranhense e mesmo do Pará. 
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Em ~guida, a partir de 1653 e com mais 
estabil.idade a partir de 1675, os 
jesuitas, inicialmente comandados pelo 
padre Antonio Vieira, iniciaram o 
processo de missioniza<;ao dos 

· T enetehara. Duas mi$s0es · foratn 
criadas para esses indios, urna delas, a 
de Maracu, se tornando a maior fonte 
de riqueza para os jesuítas do 
Mar.anhao. Em 1730, essa missao 
congregava cerca de 400 indios 
Tenetehara que . trabalhavam na 
produ<;ao agrícola e pastor~avam um 
rebanho de 16.000 cabe<;as de gado 
bovino. A outra . missao, denominada 
Sao Francisco Xavier embora 
jurisdicionando um número maior de 
ín~ios (800 em 1730), parece ter sido de 
menor significAncia, pelo menos até a 
última década da pre5en<;a jesuUica do 
Maranhao. Quando da expulsao dos 
jesuítas do Maranhao em 1759, as duas 
antigas missóes foram elevadas a 
condi<;ao de uila, no caso da tnissao 
·Maracu, que passou a ser chamada de 
Viana (atual cidade com o mesmo 
nome), e a condi<;ao de lugar, para a 
missao Sáo Francisco Xavier, que se 
denominou Mon~ao ( também urna 
cidade atual). Os índios Tenetehara 
que lá viviam ~assaram a ser cidadaos 
luso·brasjleiros e nes5a condi<;ao foram . 
gradativamente perdendo seus direitos 
de 'Um povo independente, passando a 
formar a popula<;~o cabocla local; ou, 
como foi o caso par~ urna boa parte 
desses índios, voltaram "aos matos" e 

- reorganizaran1-se com outros seus 
con1patriotas que haviam permanecido 
fora do regirr1e dos jesuitas. 

Entre 17ro e aproximadamente.1830, 
os Tenetehara, estiveram fora de 
contato imediato com a popula<;&o 
brasileira local. lsso por circunstancias . 
que ')hes eram externas e resultado do 
processo de expansao agrícola que 
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esta.va ocorrendo no Maranhao 
·naquela ocasiao. Essa expansao se 
estendia ao longo do Rio ltapecuru e'. 
Baixo Mearim e resultou no 
desJocamento e extermínio de várias· 
outras na<;oes indígenas daquela 

' regiao. De maneira .que o território dos 
T enetehara ficou isolado de con tato, já 
que era urna regiao; na época, nao 
propicia as' atividades agricolas e a 
. f ormac;ao· de grandes fazendas de 
algodao . e arroz. Esses . 70 anos de ~ 
isolamento resultaram num grande 
aumento populacionaf.que aos poucos... 
por razoes internas 'de fissionamento 
social, e por raz0es externas de 
demanda de certos produtos da coleta 
por parte da economía local que se 
expandia agora pelos rios Grajaú e 
Gurupi, come<;ou a se expandir além 
das suas antigas fronteiras. Essa ' 
expansao foi auxiliada pelo fato de os 
indios da regiao do Rio Grajaú e do Rio · 
Mearim estarem sofrendo terríveis 
depreda<;oes por parte da fronteira 
agrícola ao norte e pela · fronteira 
pastoril que _ lhes alcanc;ava pelo ~tJl. · 
Entre 1830 e o fim do império, os· · 
T enetehara haviam se espalhado por 
urna vasta regiao, das marg~ns do rio . 
Guamá, no estado do Pará até o Alto 
Río Mearim, no centro-su( maranhense. 
Sua popula<;ao alca~ava o máximo a.té' 
entao, perfazendo um total de cerca de 
12.000 pessoas, dos quais 5.000 viviam 
no estado do Pará, entre os rios 
Guamá, Capim e Gurupi. Dai por 
diante, . a populac;ao Tenetehara 
come<;a a decrescer, em alguns casos, 
vertiginosamente. Os grupos que 
viviam no Pará sofreram um violento 
processo · de genocídio e etnocídio, 
causado pela economía de coleta de 
óleo de copaíba, pelos regatóes, 
intermediários e pelos comerciantes 
das pequeras.vilas·locais. O resultado é 
que em 1940 restavam pouco mais de 
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150 índios Tenetehara em toda essa 
vasta regiao. 

· No Maranhao, a ,populac;ao 
Tenetehara· também decresceu, 
e_mbora desigualmente entre as várias 
regióes em que haviam se localizado. O 

· grupo que habitava. a atual regiao do 
município de Barra ·do Corda· que no 
fim de século perfazia cerca de 1.500 
pe5~oas, · contavd tao somente · 500 
pessoas por volta de 1940. Os 
T enetehara que habitavam o vale do 

. Pindaré haviam decrescido de 2.000 
para cerca de 1.000. E aqueles que se 
situavam entre os ríos Zutiua e Grajaú, 
havi~m decrescido de cerca de 1.500 
para urnas 500 pessoas. As razoes 
desse · decréscimo populacional se 
encontram, em línhas gerais nas 
consequencias trazidas· pelo aumento 
populacional brasileiro nessas várias 
regioes, aumento esse ocasionado por 
várias frentes de expansao, como a 
agrícola-pastoril na regiao do Alto 
Mearim (municípiode Barra do'Corda e 
Grajaú) e a expansao extrativa de óleo 
de copaíba e resinas silvestres, nas 
regióes . dos ríos Grajaú e Pindaré 
(vários municípios atuais). Na década 
de 1840, portanto, a popula<;ao 
T enetehara alcanc;ava o seu ponto mais 
baixo, .~esde o século XVII: nao mais 
que 2.500 pessoas. Em algumas 
regióes, como no ~édio e Alto Pindaré, 
o processo de espolia<;ao de suas terras 
e de contato social degradante era tao 

'" 
intenso que chegou a levar os 
eminentes antropólogos Charles 
Wagley e Edu.ardo Galvao, que os 
visitaram em 194 1-42, a predizerem "a 
s~a total assimilac;ao entre a populac;ao 
cabocla regional no espa<;o de urna ou 
duas · gera<;oes". De fato, para os 
· Tenetehara do vale do Pindaré (do 
baixo Zutiua), o processo de 

' colonizac;ao dessa área, sobr~tudo a 

. . . 
partir de um projeto da SUDENE, no 
fim da década de 1950, de 
assent.amento de migrantes 
nordestinos, foi devas5ador. Hoje . 
restam pouco mais de 300 t enetehar·a 
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em todo o vale do Pindaré, seu habitat 
primeiro. Suas · terras estao tomadas 
por grandes , ~ompanhia·s al}ro ~ 
industriais e por polltK:os estaduais: '0 

· conflito nessa regiao é . agora entre 
posseiro& e donos do poder. Em outras 
regi0es, entretanto, · a situa<;ao dos 

- Tenetehara se estabilizou entre 1940 e 
1972. Sua populac;ao triplicou nas 
reservas criadas pelo antigo Servi<;o de 
Prote~ao aos f ndios, nos municípios de 
Barra do Corda, Grajaú e Amarante. 
lsso apesar de todo o paternalismo 
instituido pelo SPI, de sua péssima 
assistenc'ia médica, e do regime de 
barracao adotado pelos · pequenos 
fazendeiros e pelos comerciantes locais 
da regiáo. Havia até en tao seguranc;a de 
que suas terras estavam protegidas. · 

Nos últimos 7 anos o centro sul 
maranhense come<;a a sofrer o impacto 
de um novo tipo de colonizac;ao. Desta . 
vez nao sao migrantes nordestinos que 
desalojam indios, mas fazendeiros com 
grande ou médio 'capital que vem para 
investir na compra das grandes 
fazendas locais em decadencia e, no 
n1eio, comprar os direitos de posse dos 
pequenos 1otes de terra ·de antigas 
posseiros; criar relativamente grandes 
empreendimentos pastoris e desalojar 
os antigos morado·res que até entáo 
viviam no regime de morddor. Assim 
como em outras regioes da Amazónia 
há urna grande luta pela terra nb 
interior maranhense; só que aqui os 
protagonistas nao sao migrantes; mas 
em. sua maior parte, maranhenses 
expulsos de suas terras. 
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Acontece en1ao que esses 
mcuanhenses vao a procura de terras 
devolutas. E se ao se assentarenl, essas 
terras de repente forem adquiridas por 
grandes capitalístds, novamente sáo 
expulsos, muitas vezes como auxilio da 
polícia local e da própria Policía 
Federal. Nesse clirna de persegui<;oes e 
incertezas, QS posseiros sao iludidos e 
insuflados por políticos locais a 
invadirern terras indígenas. Assim 
aconteceu entre 1974 e 1976 quando 
um povoado de cerca de 1.500 pessoas 
foi formado dentro da Reserva 
Araribóia, dos Tenetehara, ño 
município de Grajaú . Um índioe quatro 
posseiros mor tos e vários feridos foram 
o resultcldo desse plantío de invasores 
nessa reserva, em 1975. Finalmente, 
entao, num clirna n1uito sen1elhante ao 
que ven1os hoje na regiao do P.I. 
Canabrava, forcirn retirados esses 
posseiros, cujo destino continua o de 
procurar outras terras. 

o problema dc.t Juta r~la terra no 
Maranhao nao é na verdade un1a 
questao de falta de terra. Há milhó~~ de 
hectares de terras cultiváveis devolutas 

. ou em processo de domínio pleno por 
grandes capitalistas. Ademais, a luta 
pela terra está diretamente ligada a 
impleinta<;ao de um novo sistema 
econó1nico err1 que bancos e agencias 
financiadoras públicas ou privadas sao 
quem 'ditam a possibilidade ou. nao de 
sobreviver~cia económica. Se antes 
camponeses e índios dependiam de um 
patrao para crédito, agora tein-se. urn 
sistema muito menos pessoal e apesar· 
disso ou talvez por isso muito mais 
controlador. Os posseiros ou pequenos 
proprietários nao podem mais estender 
um prazo de pagamento de 
empréstin10, como antes, apoiando-se 
numa possível sensibílidade de um 
patrao, ou mesmo fugindo para uma 
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outra ,) rt:d ~ urn outro patrao. Nessa _ 
nova sítua\:ao, valt! n1uíto bem·o ditado 
de.Joao do Vale, aliás, um maranhense: 
"Se correr o bicho pega, se ficar o bicho 
come". A !uta entao se acirra, e a sua 
revelía, posseiros sáo jogados contra 
índibs. No calor tornam-se inimigos 
quando antes, muito frequentemente, 
erarn compadres. 

Essa situ<H~ao, nie parece, é a que 
está ·se de~enrolando agora no 
município de Barra do Corda, 
precisan1ente na Reserva Guajajara 
onde estao localizados o P .I. 
Canabrava, o P.1. Guajajara, os 
povoados de Alto Alegre e 5ao Pedro 
dos Cacetes cerca de 2.800 índios e 
4.000 posseiros. Só que além . de 
posseiros, índios e políticos locais, há 

. um out ro forte e pesado protagonista: a 
Ordem dos Capuchinhos da 
Lombardia e a .terrivel história do . 
"massacre do Alto Al~gre", a que os 
Tenetehara chamam o · "barulho do 
Alto Alegre". Entre os días 13 de·man;o 
de 1901 e meados de junho do mesmo 
ano, · os Tenetehara dessa regiao 
fizera1n urna verdadeira guerra, talvez a 
última dessa natureza no Brasil, cüjo 
propósito único era a expulsao total 
dos brancos da regiao e sobretudo ~o 
regitne missionário que lhes tirava os 
filhos de tenra idade para educá-los, um 
dos resultados sendo a morte de cerca 

. de 30 crian~as no espa~o de algumas 
sernanas devido a urna epidemia de· 
sarampo. lsso em 1900. 

ll\iciararn a guerra no funesto día 13 
ao atacar a missao do Alto Alegre, 
criada quatro anos antes pelos 
Capuchinhos recé1n -ahegados no 
Brasil. Essa missao congregava na 
ocasiao cerca de 130 pe.ssoas das quais 
urnas 30 eram índias púberes que 
viviam hum internato. dirigido por 7 
irmas capuchinhas. As outras pessoas 



~ram 4 frades, um lrmac;>, vários 
moradores que trabalhavam no moinho 
de cana e na agricultura, e ·cerca dé 20 
pessoas de boas f amílias de Barra do 
.Corda e Grajaú que lá viviam com suas· 
filhas, aos . cuidados educacionais das 
irmas. Todos foram mortos pelos 
Tenetehara, alguns, só dias.depois. Em 

. seguida, os T enetehara passaram a 
atacar as fazendas locais, tropeiros e 
viajantes ocasionais. Quando a notícia 
chegou a Barra -lo Corda ~ '3rájaú, 
f ormaram-se im~diatamente tropas de 
batqlha, incluindo · as polícias locais e · 

· voluntários. · 

Em várias tentativas de furar o cerco 
que os T enetehara haviam formado na 
estrada que ligava Barra do. Corda. a 
Grajaú, essás ~rop .as foram 
rech~(adas. Até que: C'S· autoridadé~ 

· 1ocais resolveram recrutar 42 indios 
Canela, tradiciÓnais inimigos dos 
T enetehara. 

Formada urna tropa · com . 140 
pessoas, bem municiada, iniciou-se · 

1 

entao o processo de desbaratamento 
das trincheiras tenetehara. Em agosto, 
40. ~líderes T enetehara sao levados a 
cadeia de Barra do Corda e julgados em 
setembro. O lider, Joao Caboré, 
considerado máximo pelos brancos e 
T enetehara, morre. ~a cadeia ºem 
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condic;oes suspeitas . Na fuga 
des0rdenada, centenas de Tenetehara 

·morr~ram ou de fome ou de inorte 
matada. Os Tenetehara.~ntam que as 
maes muitas vezes asfixiavam seu~ 
filhos que choravam para que suas 
posic;óes nao fossem deséobertas'pelos 
seus perseguidores. O folclore regional 
gJarda histórias terrlveis de assassínios 
e brutalidades, tanto da parte -dos 
índios quanto dos br~ncos. 

De qualquer forma, passados alguns 

anos, os Tenetehará co~aram a 
· voltar As sUás terras e o5 brancos 
-locais, por certo receio, nao lhes 
impuseram impedimentos. De maneira· 
que já na década de 1930 quase tOda 
essa , área havia sido retomada ¡lelos_· 
T enetehara. O que f~z o govemo do 

·estado, através de um decreto-lei de 
· 1936, reconhecer ~ta terra como 

reserva indígena. 
. . 

O~ Capuchinhos, _por se~ lado, nao 
haviam perdido tempó--. e em 1931 
requereram direito de_ usucapiao das 
terras do. Alto ~re, cuja compra do 
~iteito de posse · haviam feito em 1896. 
1otio esse processo e · seus 
su.bsequenfes · desdobrament.os 
fon:nam o total de argumentos que 
usam para alegar o . seu direito de ~ 
propriedade plena ·dessas.· · terras. A 
FUNAI ttm em maos todo esse 
processo .e · por decisao de sua· 
~ssessoria juridica ·ñáo reconhece es~s 
direitos alegados pelos Capuchinhos. 
Acontece também que o i:etomo .dos 
Capu_~hinhos a essa área só se deu em 
1960 · quando dois frade5 forain 
-enviados para . lá para repararem a 
antiga c;:apel~ onde se . iniciou o 
massacre·. Corre a lenda · que até 
manc~a de sangue dos seus mártires 
f oram vistas por eles. De qua1quer 
f arma·; · esse reto.rno ocorr.e~ 

· coincidentemente, com a che9'lda de 
novos posseir0s, que aos poucc>s e mais, 
·rapidamente a partir da década de· 70 · : 
avolumam-se" ao quad19 atuat · · · 

Alguns ' lptes de tei"ra até já foram · 
vendidos _- pelos Capuchinhós a 
poSSéiros locais. Já de 1975 wem os 
índios pres5ionando a FUNAI l>a~a 
retirar esses · posseiros, a . principio 

. · esperando á· reali~ao das promessas 
feit~ .. pelos :dire.tores da última 

· admimstr~aó, e agÓra, ao que parece, 
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di~post.os a novas fórrnas de 
· reivindica~áo. 

Por outro lado, vizinho ~área dessa 
. reserva, o lncra possui urna quantidade . 
de terras superior a 100.000 hectares .. 
l:Jm dos seus antigos diretore' é o atual 
deputado estadual · Fernando Falcio, 
cuja recente ele~ao se deu com vOtc;>& 
desses posseiros. Alguns comfcios do . 
Sr~ F aicao foram feítos em ~o Pedro 
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dos .Cacetes e Alto Alegre, .sob o 
beneplácito do pároco local. 

Esse é o pano. de fundo que leva os 
indios da regiao a protestarem contra o 
mundo civilizado. 

· : . Nio · há porque se pen~r que haja 
irracionatid~ nesta luta; .. o que. há é 

'"- que ·todos querem ganhar, e quem vai 
,perder? . / , 

·MERCIO GOMES - UNICAMP 

.. 

. . 



\ os APURINA: SITUACAO 
E PERSPECTIVAS 

Um Pequeno Histórico 

... 
A na<;ao Apurina, que conta com 

. urna popula<;ao de aproximadamente 
tres mil pessoas pertencentes ao 
tronco linguístico ARUAK, encontra-se 
espalhada numa extensa regiao. 
Habitam as margens da BR .. 317 (Rio 
Branco-Boca do Acre), na periferia da 
cidade ·~e Boca do Acre, Río Branco, 

. nos diversos afluentes do Rio P~rus, 
espeGialmente nos rios Seruini, Peneri,. 
Tacaquiri, lnau1ni e em· toda extensao 
do Purus no trecho de Boca do Acre a 
sua foz com o riQ Solim6es. 

Devido a coloniza<;ao pioneira, 
desenvolvida na regiao a partir do ~c. 
XIX, os Apurina vem sofrendo até 
nossos dias intenso processo de 
desagrega<;ao comunitária. 

Os remanescentes deste etnocídio 
dispersaram-se, indo constituir o 
grosso da mao-de-obra barata dos 
seringais do médio e baixo Purus. Em 
cont~to direto com as frentes 
ex pa DSionis tas, e~ses gtupos 
dedicavam-se ao trabalho servil de 
seringueiros ou mateíros, completa
mente engajados no sistema de 
barracao - sistema de comerciali
za<;ao baseado na trcx;:a de mercadorias 

e totalmente dependentes dos 

patr0es,grileiros de suas terras. Coma 
constru<;ao da· BR-317. a . aproximada
mente quinze anos, parte destes 
grupos gradativamente deslocou-se 
para as margens dessa estrada, 
continuando a desenvolver as mesmas 
atividades~ principalmente junto aos 

. seringais Entrf: Ríos; Aripu~na e 5ao 
Francisco. 

Mais recentemente, pas5aram a se 
dedicár ao . trabalho · de abertura de 
grandes e m~dias fazendas de gado. 
Durante todo esse processo os Apurina 
continuaram desenvolvendo suas 
atividades tradicionais de ca<;a, pesca, 
co.leta ·~e castanha e seringa, bem como 
r~as de subsist~ncia . Estas práticas, 
contudo, foram se tornando cada. vez 
mais difkeis na medida em qüe a ca<;a e 
~ pesca diminuiram consideravelmen
te, justamente com as atividades 
agricolas, em fun<;ao da escassez de 
terras, geradas pela proxirnidade da 

. fronteira agrfcola. 

Mas, é durante a década d~ 70, no 
Acre, que se caracteriza o intenso 
estímulo . gov~mamental a entrada de . 
capitais do sudeste do pafs. Em menos 
de cinco anos foi vendido cerca de 1/3 
da área total do Estado a empresáríos 
sulistas. Diante da violenta penetra<;ao 
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do grande capít~ na Amazonia, esses 
~i ruµos nao possuem condi~Oes de 
sobrevivencid enquanto . comunidade 
indígena. Esta década, foi marcada por 

· muitas lutas entre os Apurina e a 
con1unidade enyolvente. 

:A presen<;a dol; "civilizados" é 
caracterizada por inú_meras tentativas 
de invasao da área, ora por posseiros 
ora por grandes proprietários e 
políticos· que contam como total apoio 
e conivencia da Prefeitura e Camara 
Municipal de Boca do Acre. Os Apurina 
veenl suas r~as invadidas pelo gado 
das fa.zenqas ou destruídas por seus 
tratores;. a integridade física de suas 
famílias aaneac;adas por jagun<;os 
armados; seus canaviais· arderem em ' . - . 
chamast · suas a'ldeias invadidas por 
policiais. Depois de utilizarem-se de 
JQdos esses métodos, os "civilizados" 
conseguiram in1plantar um ca~po .de 
pauso, na margem esquerda do Purus, 
na aldeia T erra Firn1e e com rnáquinas, 
instalaram urna serrada no Krr1 45 da 
·BR -317, na aldeia Sideral. 

Ainda assim, com o firme proposito 
de permanecer em suas terras, o grupo 
resistiu. Logo que a FU,NAI, a través da 
AJACRE (Ajudancia do Acre) foi 
instalada ern Rio Branco no final de 
1975, os Apurina locali?ados as 
n1argens dd BR:.317 e em Boca do Acre 
viram suas posic;5es ref on;adas ·de vid o 
ao an1paro legal dado pelo Estatuto do 
Índio com a chegada daquele órgao. 
Durante esse período a Funai - na· 
figura do chefe·da Ajacre, sr. José P. F. 
Car~alho - de5envolve relevante 
papel de conscientiza<;ao· dos grupos 
corn telac;ao ao seu direiiQ a terra e da · 
importancia da preserva~ao de seus 

· valores culturais, religiosos, etc., 
. in·centívando a c::oesao interna do grupo 
e colaborando para a rec~ra<;ao. de 
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sua esfacelada econom1a.· de 
subsistencia. 

1. ° Conflito com a F unai: A 
Expulsao de um Grileiro 

A primeira medida concreta tomada 
pela Funai foi desapropriar urna área 
situada no Km 45 da margem direita da 
BR-317, no trecho entre a localidade de 
Estrada Nova e a Colocac;ao Revolta, 
tendo como limite aos fundos o Rio 
Endímari. 

Esta áera foi gritada pelo empresário 
paulista Joao Sorbile, vulgo "Cabe<;a 
Branca,,, que chegou alí em 1972 
levando muitas promessas ~ús índios e 
o propÓsito de montar urna ~erraría 
utilizando-se · da :. mao-de-obra local. 
Conforme matéria publicada no Estado 
de Sao. Paulo em 07/ 12/76, Cabe~a . ' ' 
Branca depoís de adquirir urna 
pequena área de um seríngueiro, foi 
ampliando-a aos poucos, de forma 
irregular, · com a ~onivencia· dos 
Cartórios de Ria .. Branco e Boca do 
Acre, até atingir· um total de 341 mil 
hectares . Em seguida retalhou . a 
propriedade em pequenos lotes, 
vendendo-os ~ agricultores do C~ntr6-
Sul, conseguindo obter grande fortúna. 
Ficou com 18 mil hectares para f azer 
sua fazenda, exatamente urna das 
áreas mais habitadas pelos Apurina e 
conhecida como aldeia Sideral. 

' . 
. . . 

Em 1974 este fazendeiro passou a 
pression_ar mais de perto os índios, 
exigindo que aband<?nassem o local. 
Para tanto, passou a destruir as ·ro~as 
mais próxin1as da aldeia com o auxílio 
de tratores. ou soltando seu gado. Este 
fato obrigou os Apurina a re.fazerem . 

. seus ro~ados em locais escondidos de 



l 
r 
1 ¡, 

maneira que o "barulho _de pau_ nao 
chegasse A fazenda d~ Cabec;a 
Branca". De ·forma a sobreviver e 
continuar resistindo o grupo teve que 
embrenhar·se na mata, para poder 
contirtuar desenvolvendo suas culturas 
de banana, mandioca e arroz. 

Em fins de 1975 a F unai comec;a a 
atúar na área através da Ajacre e já em 
fins de 1976 intervem diretamente na 
luta pela terra, ocupando a fazenda de 
Sorbile, com o auxílio da Polícia 
Federal. 

Ao tomar conhecimento da decisáo 
do orgao, e$te fazendeiro · - . que 
anteriormente havia sido responsabili
zado pela morte de um menino, filho ~o 
cacique Lafaiete, chegando a ameac;ar 
de morte o entao chefe da ·Ajacre, sr. 
José P. F. Carvalho - tentou armar um 
esquema de resistencia. Interditou a 
pista. de pouso ~om· tratores impedindo .. 
a aterrisélgem dos agentes da Funai e 
Polícia Federal na. fazenda e armou 
se~s pistoleiros para esperá-los de 
tocaia. O esquema nao deu resultado e 
Sorbile foi expulso, sob protestos da 
classe político-económica d~ Boca do 
Acre, recebendo a · indenizac;ao ·de 
setecentos mil cruzeiros pelas 
máquinas e tratores que deixou na 
' area. 

2. ° Conflito · com a 
Delimita~áo do 
Indígena Kamicuá 
Kamicua. 

Funai: 
Pos to 
- PI -

Simultaneamente a esses aconteci
mentos, a 'Funai toma providencias 
para a demarcac;ao da segunda reserva 
Apurína·e, em meados de 1976, nomeia 
urna, comissaó composta por 

elementos de seu quadro de 
f~ncionários, do INCRA e da Polícia 
Federal, como oqjetivo de delimitar a. 
reserva indígena ·Apurina situada as 
margens do Río Purus, poucos 
quilómetros abaixo da cidade , de ~a 
do Acre . · 

A comunidade que- constituí a 
populac;ao do PI · Kamicua con ta 
atualmente com cerca de cento e 
sessenta membros e encontra-se alí· 
fixada há mais de trinta ano~. tendo seu 
habitat localizado desde a margem. 
esquerda do Rio Purus;'"'na altura do 
Seringa) Aripuana, penetrando para o 
interior no sentido leste-oeste, até as 
margens do lgarapé-Preto, Pauini, 
Água Branca, Água Preta, Pau do Gato 
e outros, até as margens do .RiQ. 
Endimarí. 

Segundo informac;oes coletadas, 
1 

entre 1917 , e -1937 estes índios 
receberam algum apoio do Servic;o de 
Protec;ao ao lndio (SPI), através do P.I. 
(Posto Indfgena) Marianá. Com a 
extinc;ao desse PI, situado as -margens 
do Río Saruini, houve nova dispersao e, 
por volta ·de 1944, saindo da área do 
antigq posto, ~hega a colocac;ao Centro 
Grande o atual líder da comunidade 
indígena do Kamicua - .cacique 

·Alfredo de Oliveira Lima TUCHAU -
que, a pártir de entao, passou a fixar 
moradia naquele local, juntamente com 
seu grupo familiar. 

Estes últimos ocuparam as 
coloca~oes "Buenos Aires", "Centro 
Novo", "Centrinho", etc. Também por 
essa época outros grupos . de famílias 
Apurina deslocaram·se para ~quela 
regiao, as margens do Purus, 
concentrando-se nas Aldeias de "T erra 
Firme" e "Monte Verde", .conforme 
anexo 01. 
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Depois que a Funai retoma para os 
índios a área ocupada ·por Sorbile, e 
depois que os• grandes f azendeiros e 
políticos de Boca do Acre . tomam 

'·conhecimento do resultado dos .· 
trabaihos da Comissao de Delimitac;ao 
da Reserva do Kamicua, a pressao · 
contra a comunidade indígena aumentá 
consideravelmente. 

O prefeito da cidade, sr. Waldir Avila, 
e os membros da Camara Municipal · 
vao a Manaus falat com o governador e 
ameac;am demitir-se caso nao seja 
tomada nenhuma . providencia . por 
parte do governo. 

_Imediatamente a Confederac;ao 
Na~ional da Agricultura ( CNA, 
entidade patronal), intercede juntQ a .. 
presidencia da Funai e esta, ignorando 
as sugestoes contidas no relatório da 
citada tomissao de Delimita~ao, 
resolve instituir em 1977 outra . ,,. 
CQmissao c'om o mesmo objetivo: 
delimitar a Reserva Indígena Apurina 
do Kamicua. Para tant.o nomeia, além 

·dos representantes da Funai e do Incrá, 
um representante .da CNA - o sr. 
Alvaro Augusto Loureiro Belota 
(Assessor da Presidencia da CNA). O 
resultado dos trabalhos nao poderia 
deixar de ser outro: boa parte da 
reserva, justamente a pertencente ao 

. grupo familiar do cacique Alfredo e 
pre~endida pelo fazendeiro Adao 

· Nunes Barbosa (o Mineirinho) e alguns 
posseiros, f oi excluida da delimitac;ao e 

. as sugestoes apresentadas a Funai por 
essa segunda Comiss~o foram 
acatadas. 

Este fato gerou forte reac;ao por 
parte da Comunidade Apurina que nao 
admitia a hipótese de se ver excluida da 
demarcac;ao, justamente a · melhor 
parte da reserva, a áre.a da Ald~ia 
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"T erra Firme" onde estao localizados o 
cemitéfio, as áreas de ca~a e pesca, de 
coleta de ca~tanha . e extra<;ao da 
borracha. · · 

A situac;ao vai se tornando cada vez 
mais tensa entre os Apurina e a 

•i\ 

populac;ao local grac;as ao trabalho que' 
os grandes fazendeiros · e poKticos 

. . .fazem· juntó. aos .habitantes da cida~, 
criando um clima de · beligerancia e 
hostilidade em relac;ao a . comunidade 
indigena. 

3. ° ConOito: Os Apurini do 
Km 133 Matam Grileiro · 

· Enquanto a Comunidade do PI 
Kamicua tenta resistir as investidas dos 
fazendeiros, a situac;ao da Comunidade 
Apurina locali~ada entre os Km 
121/ 140 da BR-317, · agrava -se 

' rapidamente. . . 

Este grupo que ocupa toda a 
e·xtensao do trecho acima citado, tendo 
seus domínios prolongado no sentido 
leste-oeste até as margens do Rio Acre 
e no sentido oeste-leste até ás margens 
do Rio Endimarl, encontra·se dividido 
em tres grupos familiares consfituidos 
de vinte e seis famílias, num total de 
cento e trinta pessoas: o pri~eiro grupo 
ocupa o trecho compreendido entre os 
Km 121/132, da referida BR; o segundo 

' 1 

trecho entre os Km 132/140; e · um 
terceiro que está localizado desde as 
margens.do Rio Acre até a BR-317, no 
trecho entre os Km 121/ 130, 
aproximadamente. · 

¡•¡ ~ 

Esses índios habitam o local há 
séculos; sobrevivendo da cac;a, pescá, 
coleta de ca$tanha do Brasil, extrac;ao 
de borracha e cultivo de roc;as. Mais 
.recentemente, principalmente a partir 
de 1978, as invasües da át:_ea passaram a 
ser urna constante. 
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Proibidos · pélos grileiros de 
desenvolverem suas atividades 
económicas tradicionais e ameac;ados 
de expulsao ou marte, os índios 
impuseram forte resistencia a entrada 
dos "paulistas" (adjetivo qualificativo 
usado pejorativamente para designar 
os grandes empresários do Sul) e qué 
cuhninou com o assassinato de Diniz 
Sutil , capataz do Seringal Entre Rios, 
praticado pelo índio Gera~do e seu 
cunhado José Maria, em abril/ 1978. 

4.° Conflito: Delegado Mata 
f ndio e a T ensao se Agrava 

.Em 23/ 04/ 78, urna semana após o 
e rime do Km 133, por motivos banais o 
delegado ·da cidade de .Boca do Acre, 
Luíz Gonzaga Filho, acompanhad<? de 
dois PM's matou o índio Apurina 
Rain1undo Pereira da Silva com dois 
tiros de revólver nas costas, espancou 
seu irmao Francisco e atirou nas pernas 
do índio Geodi, de 13 anos. 

A medida em que o tempo va1 
passaf!d6, os fazendeiros váo se 
organizando mais e o clim~ de tensao 
torna-se insuportável. 

O conflito é iminente. Os políticos de 
Boca do Acre - representados pelo 
prefeito Waldir Ávila e pelo presidente 
da Camara Municipal, sr. Adao Nunes 
Barbosa (vulgo Mineirinho), passaram 
a pressionar direta e abertamente a 
comunidade indígena. 

Mário Diogo de Mela, Joao Sorbile . 
(vulgo Cabec;a Branca) os irmaos Ale, 
Dodó, Zé Portugues e seu sobrinho 
Francisco de Lin1a Neto - juiz de 
direito da Comarca de Boca do Acre .
intensificam suas ac;óes com o objetivo 
de descaracterizar a área situada ao 

longo da BR~3t'7 como senda · área 
indígena. 

5 . º Conflito: A p u r i n a s 
Embargam De~Ínatamento 
no Kamicuá 

Em 09/ 05/ 78 os Apurina comanda
dos pelo cacique Alfredo interrompem 
os trabalhos de desmatamento e 
f or!f1a<;áo de pastagens realizados na 
coloca<;ao "Ce·ntro Grande" 
pertencente· a este · grupo indígena. 
Desmatamento este realizado a mando 
de Mario Diogo de Melo, d.eputado 
estadual e ex-prefelto da cidade. 

Este fazendeiro, que vinha atuando 
na área com financiamento do Banco 
do Brasil, declarou que possui título 
definitivo, datadó de 1898. Nunca lhe 
pertenceu legalmente: este titulo para 
ter valor legal necessita de urna 
e e r ·ti da o ne· g a ti va da F un a i · 
comprovando a inexistencia de tribos 
indígenas nessas áreas. 

Os f uncionários da Funai declararam 
que a atitude do grupo indígena era 
necessária pois do contrário - devido 
as constantes invasoes da área _· logo 
nao haveria mais terras para seus 
legítimos donas. 

Em · contrapartida, Mario Diogo 
envia carta ao Legislativo do Amazonas 
denunciando alguns indigenistas 
ligados a Funai como envolvidos no 
episódio. 

.Em consequencia, em 10/ 05/ 78, o 
deputado arenista José Belo Ferreira 
requereu a Assembléia que fosse 
enviado oficio ao Ministério do Interior 
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acusando os funcionários da Funai 
como responsáveis por invasao "de 
terras particulares e do Município de 
Boca do Acre" ... provocando "atritos 
entre· caboclos e a popula<;ao local" 
(Folha de Sao Paulo - 11/ 05/ 78). 

Na realidade , durante a administra
<;ao de Carvalho - chefe da Ajuda~cia 
do Acre - a F unai fez urna descoberta . 
muito incómoda: a Grande Nac;ao 
Apurina ainda existía. 

Tida como desaparecida ao longo 
dos séc'ulos de colonizac;ao. ou 
absorvida pacifican1ente pelas frentes 

' 
pioneiras, esta nac;ao conta com urna 
populac;ao de aproximadamente tre~ 
mil pessoas. O s grandes proprietários 
nao gostaram dessa descoberta e mais 
urna vez, acionaram seu "Lob". 

6.° Conflito: Aldeia é invadida. 
pela Polícia Militar do Estado 
do Amazonas e o Chefe da 
Ajudancia é afastado 

O prefeito de Boca do Acre, sob a 
alegac;ao de que os Apurina haviam 
invadido te rra s de particulares , 
convoca soldados da Polícia Militar do 
Amazonas que invadem a Aldeia Terra 
Firme e prendem funcionário da 
FUNAL 

Em maio de 1978 em seguida, o 
sertanista Carvalho é afastado de seu 
posta sem qualquer explicac;ao. 

A Co nfe de rac;a o Nacional da 
Agricultura , sem dúvida a -grande 
responsáve l por esta situa.c;ao , 
pressiona a Funai para que a 
demarcac;ao da Reserva Kamicua se ja . 
fe ita conforme o resultado dos 
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trabalhos apresentados pela segunda 
Comissao de Delimitac;ao ( Comis~ao/ 

. Funai/lncra/ CNA). 

Em 27 / 07 / 78 o G'rupo de· T rabalho 
(GT) instituido pela portaria Funai-
408/ E, de 17 / 06/ 78, apresentou 
relató rio sobre os possíveis problemas 
que poderiam surgir caso a parte 
Oe~te , excluida da reserva do PI 
Kamicua pela Comissao FUNAV· 
INCRNCNA, nao fosse reincorpora
da, a área a ser demarcada. 

Mas -a Funai' indif~rente aos 
resultados a presentados pelo Grupo de 
Trabalho que descreveu uma ·situa<;ao 
de conflito armado latente, dá início a 
demarca<;áo da reserva contratando a 
empresa de topografía Patraty, de 5ao 
Paulo . Em outubro: · iniciam-se os 
trabalhos de demarca<;ao sob vigilancia 
da Polícia Federal. 

Assim que· percebem .que, de fato , a 
área demarcada excluía o lado oeste da 
.reserva e com ele suas colóca<;oes de 
seringa e castanha, os Apurina reagem. 

Liderados p~r Alf~edo Oliveira ·Lima 
Tucha u, decídem intervir, paraijsando 
os . trabalhos da firma com o firme . ' 
pro p ósit o de continuarem a 
demarca<;ao por canta própria. A 
situa<;ao é de apreensao e exp~ctativa . 

Mario Díogo, acusado _pelo caci·que 
Alfredo de ser o maior invasor.da áera, 
passa a f azer ameac;as de marte a todos 
os ín~ios, mandando invadir e saquear 
a aldeia. . 

F unai faz Promessas 

Em fins de 1978, Alfredo, o líder da 
comunidade, vai a Brasília e mantém 

- - . -·------
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contato ~om o general Ismarth Araujo 
de Oliveira - presidente da F unai -
~ xpondo a situac;ao de seu. grupo. 
Decla.rou ter ouvido do presidente do . 
Orgao a promessa de que a última 
decisao seria reconsiderada e eles 
t~~ rian1 novamente a área desejada. 
Prometeu-lhe também, que até fins de 
janeiro de 1979 alguma providencia 
seria tomadp. 

Passado · esse prazo, como nada 
aconteceu, os Apurina decidem 
transferir a placa do limite oeste da 
reserva para o final da pista de pauso, 
seiscentos metros acima do Rio Purus, 
dando um prazo de dez dias para que a 
Funai se pronunciasse oficialmente a 
respeito caso contrário, eles mesmo 
fariam a demarca<;ao. 

Nesse meio tempo, pressionada 
tdn1bém pela CNA, a Funai transfere o 
chefe do PI, o indigenista Dalcy 
Cardoso da Silva e, em seu lugar, envía 
Antonio Cout·o Fonseca. Coincidente
rnente este novo chef e de pos to nao vai . . 
residir na área como é de hábito. 
instala-se, con1 sua família, na casa de 
''Mineirinho", o mesmo Adao Nunes 
Barbosa que ja fez índio beber gasolina 
com are1a. 

Este funcionário passa a ag1r 
ostensivamente contra os irlteresses da 
comunidade. Seu método de trabalho é 
diferente e se enquadra mais a atual 
política do Orgao. Veio de Brasília com 
a clara inten<;ao de quebrar a unidade 
do grupo. Passou a favorecer as 
.f an1ílias da comunidade de Monte 
Verde em detrimento do grupo familiar . 
de Alfredo que ve seu território 
ane xado a fazenda de Mario Diogo. 

Esta situa<;ao conduz o grupo a 
divisao e provoca o surgimento de tres 

. . 
diferentes posic;oes dentro da reserva: 

. os que sao a favor da demarcac;ao da 
área. total; ·os que sao a favor · da 
demarcac;ao parcial e os que estao 
indecisos. · · . · 

A comunidade indígena se fragmenta 
e entra em disputa interna. Em marc;o 
deste ano; quando da visita da 
~omissao Pró-fndio do Acre na área, 
eram intensas as pressoes políticas e 
economicas para que fosse excluida da 
demarcac;ao a parte oeste da reserva. 
Empregos públicos, bomba d'água, 
gerador, estradas e coletivos foram 
prometidos ao grupo para que cedesse 
as pressoes. A Funai toma "enérgicas" 
medidas para controlar a situa<;ao. 
Denuncia a lgreja, na pessoa da irma 
Marina - Serva de Mar.ia --· como 
incitadora dos índios. Responsabiliza 
alguns funcionários pela decisao dos 
índios de demarcarem a reserva por 
canta própria e expulsa a Comissao 
Pró-fndio do Acre da área. 

Os Apurina do Kamicua divididos, 
sao entregues a sua própria sorte. 

Ex-Funcionário da F-unai 
Grita Terras Apurina nos Km 
8/ 10 da BR-317 

Depois de tres desastrosos meses de 
atua<;áo no Kamicua Antonio Couto 
Fonseca, o chefe do PI Kamicua , é 
finaimente demitido da F unai. Este 
funcionário, desde que cheg9u a área, 
assumiu atitudes e comportan1entos 
ostensivamente contrários aos 
interesses da comuriidade, coma clara 
intenc;ao de, ele também, apossar-se de 
terras. · Nesse sentido passa a 
pressionar o grupq de cinco famílias 
Apurina ( trinta .indivfduos) residentes 
no trecho da mesma BR-317, entre os 
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Km 08/10, ameac;ando de transferí-los . 
para a .reserva do PI Kamicua caso nao , . 

aceitassem ·a oferta de quarenta mil 
cruzefros para abandonarem á área. 
Coagiqo desta forma, Jurina, um índio
daquele grupo, decide aceitar a 
proposta e é abrigado a abandonar a 
área imediatamente. 

Paralelamente ao desenvolvimento 
des tes fa tos as denuncias realizadas 
pelos. índios comec;am a dar resultados · 
e eles conseguem expulsar Fonseca da 
Funai. Porém, este já havia se torn.ado 
mais um grileirÓ na área, sendo , 
atualmente outro . a fazer parte do 
grupo de . "proprietários de tetras de 
Boca do Acre" (terras indígenas). 

Para substituir o funcionário a F unai .. 
envía para a área Anacleto Antonio da 
Silva. · · 

· Funai Promove Venda de 
· T erras Indígenas 

Durante os meses seguintes a Funai 
na figura de Anacleto Antonio da Silva, 
chefe substituto d~ PI, intensifica sua· 
política entreguista. · · 

Zezinho "Portugues" e seu sobrinho 
Francisco de Lima Neto, o Exmo. sr. 
Juiz da Comarca de Boca do Acre, . . 

comec;aram a press1on~r as nove 
famílias . Apurina ( quarenta e oito 
indivíduos) que tem seu habitat situado 
entre os Km 12/15 da BR-317~ com .o 
objetivo de conseguir · que aqueles 
índios desocupassem as terras f( quais 
· esses senhores se dizem propnetários. 
Ameac;aram de despejo as nove 
famílias. A 07 /06/79 o capitao PM José 
Enivaldo Felipe de Moura - conhecido 
.por suas incursoes as áreas dos PI 
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~amicua (Río Purus) .e Boca do Acre 
'(Km 45) - executaria a ordem de 
d~pejo . dada pelos "proprietários". 
Est~ fato . nao se consumou devido a 
decisao dos Apµrina de permanecerenl' 

. na área até O' fim. O Apurina José 
T uchau Filho am~.ac;ou de morte a 
Zezinho Portugues e a india Elza 
Apurina foi bastante taxativa ao 
afirmar: "só saio daqsi morta. Foi aqui 
que · nasceram e morreram meus pais, 
meus avós estao enterrados nesse . 
-cemitério. Foi aqui . que eu· nascí e me 
criei. E é aquí que vou C(iar meus filhos 
e morrer". 

Devido) di~p~sic;ao do.s índios 'em 
defender seus direitos o juiz da· 

: · Comarca e seu tio (Zezinho Portugues) 
mudam de tática e, passados dois 
meses, voltam a pressionar esses · 
Apurina oferecendo indenizac;oes ¡ 
(irri46rias) para que aband9nem a área. /~ 
O índio Luiz Pinheiro Apurina (que se 
encontra · velho e doente) recebeu 
oferta de oito mil cruzeiros para que, ' 
·abandonasse suas terras e fosse tratar 
de sua saúde em Rio Branc·o . . Como 
nenhum dos membros da comuntdade 

' aceitou as ofertas do Juiz este foi a 
procura de Anacleto António da Silva 
(chefe do PI Kamicua) em Boca do 
Acre. Em contato com Anacleto, oJuiz 

' . 

solicitou sua interferencia .no · 
"negócio", pois· queria "agir 
corre ta mente" com o índ io. 
Acompanhando o · Juiz, Anacleto 
dirigiu-se ao local . onde residem os 
Apurina e fez urna avaliac;ao das 
benfeitorias do índio Luiz. "Decidiu" 
que o índio deveria ser indenizado com · 
a importancia ~e dez mil cr.uzeiros. 
Desta vez Luiz, precisando de 
atendimento médico, resolve aceitar a 
proposta. 

. No día seguinte (31.08.79.) o índio 
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partiu .para Rio Branco em busca de 
tratarnento de saúde e o Juiz, ao chegar 
em sua residencia, providenciou para 
que fosse desmanchada, ateando fogo 
ele mesmo. Colocou fogo também na 
casa de farinha .e os pertences do índiá 
só nao foram destruidos devido a 
interferencia de seu pai, o índio José 
Tucha\J Velho, que na ocasiao retirou
os da casa. 

A participa<;ao ~o sr. Anacleto 
Antonio da Silva na "solu<;ao" do 
problema foi explicada por ele da 
seguinte maneira: "agí daquela forma 
porque a área em questao nao era 
reconhecida como área indíg~na e que, 
além disso, só residía no local o índio 
Luiz (há apenas dois anos). Esta 
dese ric;ao nao corresponde a realidade, 
pois no local habita urna comunidade 
de nove famílias, conhecida na regiao 
há n1ais de trinta anos. 

A ilegalidade do ato praticado pelo 
Juiz de Direito da (:omarca de Boca do 
Acre, com a conivencia da própria 
Funai, é flagrante. Vai de encontro com 
o que preceitua a Constituic;ao 
Federal, em seus artigas 4. 0 , IV e 198.0 e 
o Estatuto do Índio em seus artigas 22, 
23, 24, 32, 33 e réspectivos parágrafos. 

Os Apurina lnvadem Ajudan
cia e F unai Institui Outra 
Comissao 

Ainda em agosto, numa última 
tentativa de se manterem nos cargos, 
An.tonio Couto Fonseca,· ex
func1onário da Funai · e o entao . . . 
demissionario chefe da Ajudahcia do 
Acre, ' Afonso S1gnario, mobilizam o 
grupo familiar do indio Joaozinho·, 

residente no PI Kamicua. Estes índios, 
em ·número de cinquenta, invadem o 
escritório da Ajudancia da Funai no 
Acre e reivindicam ao Pres do Orgao a 
manutenc;ao dos dois funcionários em 
seus postas. 

· Esta manobra, desenvolvida por 
pessoas ·que comprovadamente nao 
defeqdem os direitos dos índios, nao 
deu o resultado desejado por seus 
mentores. 

Tres días após a inv,asao da Ajacre 
chega a Río Branca nova comissa<! cóm 
o objetivo de faz~r nova delimita\.ao da 
reserva Apurina do PI Kamicua. Depois 
de todos esses acontecimentos, como 
nada mais f oi divulgado pela F unai, a 

. Comis5ao Pró-fndio do Acre (CPI/ AC) 
decide investi·gar o que .~::itá 

aconte~endo e envía um representante 
para a área. · 

O Posto Ka~icua ' Hoje 

Em setembro último a CPI/ AC, ,na 
pessoa da antropóloga Maria Angela 
Pinheiro Batista Dias vai ao PI Kamicua 
e, ante~ de ser expulsa, consegue ouvir 
o líder Alfredo. · 

Este, em relato, d~ixa transparecer o 
clima de inseguranc;a 'existente. A 
comunidade encontra-se desestrutura
da e continuam senda fomentados 
conflitos inte:-nos pelo mesmo grupo de 
f azendeiros, com a conivencia · do 
representante da Funai na área, o sr. 
Anacléto Antonio da Silva. 

O líder Alfredo, desmoralizado pela 
atuac;ao onipotente e arbitrária do 
Orgao, descreve a situac;ao atual dos 
Apurina: 
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"Nóis estamos pedindo urna for<;a 
para nóis retiramos nossa·área, porque 
aquí essa terra, o pessoal, o branco tá 

· inv.adindo ·dentro de nossa área. Por 
que ele tira? - Ele tira li ptá jogar o 
caboclo no fim do mundo ." Mas ele nao 
i)ode, porque o índio tá na terra dele. O 
branco naó tem terra por aquí náo. 
Quem tem terra é o indio. f ndio que tem 
terra nao quer dar nenhum pedac;o de 
terra · pro· branco, por que nóis quer 
quebrar castanha dentro de nos~ área, 
nóis quer cortar seringa, nóis quer 
matar urna ca<;a, nóis quer f azer 

. ro<;ado, fazer plante, vende farinha, 
vende feijao, . vende tildo, arroz .. . 
Depois o que nói~ pudé faze, nóis faz. 
Porque nóis sempre precisamo que o 
pessoal tire · 1ogo nossa área, porque o 
branco está invadindo dentro de nossa 
área ... Porblema que nóis tem só isso 
mesmo. Que prejudica, só isso 
mesmo .. ." Porque os antigo, já inuito 
antigo tirara aterra, nóis tire.moa terra 

. o caboclo. Por que t:lóis os Apurina 
achamos já nao é tempo da gente 
morrer: mais. Por que nóis, os Apuriná 
acha muito pouco e quer o que é dele. 
. Nóis queremo nossa área e tudo que tá 
dentro de nossa área sáo nosso 
mesmo. f: o que nóis precisa. Por que o 
governo nao dá, nao manda um federal 
prá tirar -nossa área prá nóis ficar tudo 
sossegado? S6 tirar a autoriza<;ao prá 
nóis pronto, só falta ísso mesmo. Jogar 
os fazendeiros e todo o pessoal qu_e 
~rabalha dentro da nossa área. T em que 
salvar a nossa terra... O patrao já 
roubou nosso dinheiro no . passado. 
T rabalhando pro patráo, . tirando 
saldinho nóis . Tirando saldo 
enganando nóis ... Naquele tempo o 
Mari<;> Diogo era prefeito. O governo 
mandava muito dinheiro pro índio 
também. Manda va motor, manda va 
terc;ado, enxada, espingarda, tudo 
muitas coisas que Q governo mandava. 
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Qu~ndo chegava em Boca do Acre ele 
reparte prá to_do mundo, pro branca, 
e o caboclo quando chegava alí ·ete 
empurrava ó caboclo: - . o ce. nao tem 
nada aqui nao, vai embora ... Rapaz, eu 
quero um quilo de cafezinho! (Ele 
botava urna colher de café) Eu quero 
um quilo de sal! (Ele bota um 

. , caneQuinho de sal e dizia: - Esse aquí 
voce vai passar um mes prá temperá a 
boia). Cacle. motor, cacle ten;ado, cade 
.enxada? Cacle que ele dá pro índio? 
Nao tem nenhum aí que dá. Tá vendo? 
Por caso de isso nóis entrega .peda<;o 

' 
nao de área pro branca. Judiaram, 
judiaram; judiaram mesmo. f: por caso 
disso que nóis já sabe. Judiaram muito 
o caboclo. Essa área daqui é nossa área 
mesmo. Ninguém pode entregar de 
jeito nenhum. Deixa o branco fora e / 

qÚando acabá o branco quer invadir 
nossa terra. Já invadiram tudo. Nao 
f osse eu aquí . o pessoal já tinha 
eutregado esse terra tudo pro branco. 
Mas eu_.nao posso. Adonde é ·que nóis 
vamos . cá<;ar, ádonde vamos cortar 
seri~ga, adon'Gé v~mos fa~er plante? t: 
por isso mesmo qµe. nóis nao entrega. . 
Eu falo e eles falam também. Todo 
mundo tomou nossa terra. O Mario 
·oiogo tomou nossa terra. Por que ele 
tomou? Porque ele é muito teimoso 
demais,' ele tomou nossa terra. Mas nao 
toma.· Acá está nosso seringa!. Tanto 

. qué eles fizeram e derrubaram dentro 
de nossa área, castanhal e · madeira. 
Por,que ele é muito teimosó. Nóis já 
fomos tres vezes lá empata com ele, 
mas ninguém pode empatá com ele c:fe 
jeito nenhum. Tá aí as roc;as lá. Eu 
quería, eu queria mesmo. Nóis, todo 
mundo aquí quería fDesmo tirar terra 
prá nóis. Pronto cabou-se o negócio.· 
Cabou-se cabou-sé ... Quando a Funai 
foi muito qom prá nóis. Seu Zé Roberto 
também a mesma coisa também. T udo 
quando chegaram aqui era bom. Agora, 
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seu Antonio é que nao presta. Seu 
Antonio quando ele chegou agui ele fez' 
urna reuniao aí, chamou nóis prá ir pró 
reuniao dele que era prá nóis entregá 
um peda<;o de área prá ele, prá deixar o 
branca deixar os bois aqui dentro de 
nossa área. Os outros quería. Mas nóis 
mesmo, ninguém entregava terra. Aí foi 
indo, foi indo, quando chegóu o seu 
Joiio, da Funai, eu falei, todo mundo 
falou. Foi por causa de isso ·que ele se 
danou com nóis. Aí joguemos ele. Nóis 
Joguernos ele. Até agora ele está prá 
1 

, ', a ... 

Nesse momento o depoimento foi 
interro.mpido por Anacleto, o 
substituto de Antonio Couto e atual . 
'chefe do posto que, de forma violenta, 
abriga o membro da Comissao Pró
Í n d i o d o A c re a re t i.r ar -se 
imediatamente da área, entrando em 

· confronto direto com a posi<;ao 
anteriormente assumida por Alfredo, 
qua! seja, a de receber em sua casa 
institui<;oes interessadas em auxiliar o 
índio na !uta pelas suas terras e pelo seu 
direito a 'auto-determina<;áo. 

Diante dos fatos que caracterizam a 
relac;ao de dominac;ao e "domesti
cac;ao" mantida pela Funai nao 
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permitindo ao grupo sua independencia 
económica em rela<;ao a comunidade 
envolvente, é necessário que as 
entidades interessadas na problen1ática 
indígena denunciem estes fato~ junto a 
opiniao pública e unam-se na Juta pela 
urgente demarca<;ao de todas as terras 
indígenas; pelo direito . a auto· 
determina<;ao das comunidades 
primitivas e em repúdio as violencias e 
omissoes praticadas contra na<;oes 
e.orno os Apurina. 

Sao Paulo, novembro de 1979. 
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OS JAVAÉ E A DEFESA DE SUA TERRA 

Introdu~áo 

Os Karajá se distribuem pelas 
margens do rio :A.raguaia •e' Javaés 
desde Aruana, Goi~s tj·ivisa com Mato 
Grosso, até Xambioá. Goiás divisa com 
Pará. Os K'arajá se dividem em tres sub
grupos: Xambioá, Javaé ou Xavajé e 
Karajá propriamente ditas. 5ao grupos 
indígenas que partilham do mesmo 
substrato cultural e linguístico (Javaé e 
Xambioá sao variac;0es dialetais do 
Karajá). 

Os Javaé localizam-se atualmente 
concentrados na aldeia Canoana onde -
sao assistidos pela FUNAI através de 
um Pasto Indígena de mesmo nome. 
Está localizado as margens do Rio 
Javaés, brac;o menor do Rio Araguaia, 
f armadores da Ilha do Bananal. 
Existem ainda grupos Javaé vivendo 
em Barreira da Cruz e em Barreira do 
Pequi, as margens do Rio Javaés e em 
Porto Luís Alves junto com Karajás, as 
margens do Araguaia. Existem ainda 
numerosos Javaé vivendo em aldeias 
Karajá. Os grupos que vivem em 
Barreira da Cruz. Porto Luís Alves e 
Barreira do Pequi nao recebem 
assistencia por parte 'tla FUNAI. 

Segundo Eduardo Galvao (1) 
"reJ)resentam (qs Karajá) um tipo de 
adaptac;ao especial a um estilo de vida 
com base nos recursos e potencialida
des do río". Tradicionalmente os Karajá 

se caracterizavam por urna grande 
mobilidade e dispersao ao longo do 
Araguaia. Atualmente, apesar da maior 
sedentarizac;ao de quase todos os sub
g r upo s Karajá (e consequente 
incremento. dado a agricultura') a pesca 
e a extrac;ao de generas alimentíciosdo 
ria constituem parte indispensável em 
seu regime de subsistencia· e no seu 
relacionamento económico com os 
núcleos regionais civilizados. 

Esse regime de subsistencia é 
determinado pela maior ou menor 
influencia da pesca e coleta de produtos 
do río nas duas estac;oes do ano: no 
verao (estiagem) e no inverno (tempo 
das chuvas). No inverno os Karajá se 
concentram nas aldeias e a .pesca, que 
ve dificultada pelo aumento do volume 
das águas, se limita as lagoas 'e . é 
suplantada em impor~ancia pela 
agricultura (principalmente de banana, 
milho, arroz e mandioca mansa e 

. brava). Há no inverno urna grande 
ativldade ritual e intenso intercambio 
social. O verao é a estac;ao em que a 
pesca predomina como meio de 
subsiste·ncia, havendo urna dispersao 
considerável de indios das aldeias 
maiores em direc;ao as lagoas do 
interior da Ilha do Bananal ou pelos 
afluentes do Araguaia. e Ria Javaés 
onde a pesca é mais produtiva. Os 
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Javaé, nessa época, se dirigem aos 
furos, lagoas e desaguadouros bem 
corrio aos pequenos rios tributários do 
Araguaía ~ do .Javaés que cortam o 
interior da llha do Bananal, como o 
có rreg o Jaburú e Rioi;inho . 
Tradicionalmente (2) a dispersao dos 
Karajá no verao era consideravelmente 
maior do que a atual e a constituic;ao 
das aldeias, tendo em vista a 
explorac;ao dos recursos do río, era 
também basrante d'iferenciada: 
pequenos grupos em geral de 3 ou 4 
famílias que se di stribuiam em 
aldeiamen tos provisórios nas praias 
dos rios. Atualmente, entre os Javaé, as 
expedic;oes de pesca, mesmo no verao, 
sao feitas por grupos de homens e só 
raramente transferem-se também as 
f amílias para os loca is de pesca. 
· Entre os Javaé , como veremos 
adiante, a concentrac;ao havida na 
aldeia Canoana e o incremento dado a 
atividade agrícola serao fatores 
determinantes para a formac;ao de urna 
consciencia de defesa da terra. A terra 
que necessitam para botar suas roc;;as e 
o território compreendido pelas lagoas 
e córregos interiores a llha, vitais para a 
realízac;ao da pesca tanto no verao 
como no inverno. 

Pequeno Histórico dos .Javaé 
e Conflitos Recentes 

A respeito dos Karajá, Darcy Ribeiro 
dirá o seguinte: "Ali (as margens do 
Ara~3uaia) foram encontrados pela 
civflizac;ao, representada, primeiro, 
pelo bandeirante, mais tard.e pelos 
n1ineradores de ouro, traficantes, 
1nilitares e missionários que se hav.iam 
estabelecido nas nascentes do 
Araguaia e procurava1n urna saída para 
o oceano. A navegac;ao pelo Araguaia 
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assumira importancia capital para 
aquela populac;ao que se via na 
contingencia de transportar de sao 
Paulo, em lombo de burro, o sal, as 
ferramentas e tudo b mais de que 
carecía, através de milhares · de 
quilómetros de sertóes desertos. 

"Depois de longo periodo de Jutas 
contra os predadores de escravos, · 
quando preponderou o interesse de 
navegar pacíficamente o Araguaia, 
foram feitos alguns esforc;os para 
estabelecer relac;oes com os Karajá. Os . 
resultados foram, porém, tao · 
precários, que jamais per~itiram se 
disQ_ensassem as guarnic;óes militares 
que garantiam as negociac;oes. Urna 
fonte permanente de conflitos eram os 
esforc;os para aliciar índios como 
remeiros para o transporte de 
mercadorias, colaborac;ao que os 

\... 
traficantes nao podiam dispensar, já 
que sornente o índio conhecia o rio e 
constituía a única f onte de mao-de-obra 
na regiao. Durante todo o século XIX as 
relac;oes só pioraram, sucedendo-se os 
ataques dos · Karajá a guarnic;óes e 
outros núcleos civilizados e as 
expedic;oes punitivas as suas aldeias. 
Diversos grupos f oram compelidos a 
viver em colonias criadas para 
"amansá-los" , nao so mente no 
Araguaia, mas a grandes distancias. 

"Na segunda metade do século 
p"ássado, o Araguaia conheceu um 
surto de progresso, grac;as ao General 
Couto de Magalhaes que procurou 
resolver o problema fundamental da 
provincia que en tao governava, criando 
urna empresa oficial de navegac;ao a 
vapor, destinada a garantir a 
comunica<;ao franca e regular com o 
Pará, ligando o centro do País a um 
porto marítim o. Os Karajá 
experimentaram, entao, anos de 
contato macic;o com a civiliza<;ao, 
contato que, pela primeira vez, se 
assentava em bases permanentes, 



através de todo o seu território. Viranl 
surgir urna .rede de guarni_c;oes 
militares, diversos núcleos de comércio 
a ti vo e até c olégios criados 
especialmente para seus filhos. Esta 
euforia , porém, nao durou vinte anos: 
os vapores afundaram, a empresa 
extinguiu·se, os comerciantes faliram e 
o colégio f oi fechado. Ao fin dar o 
século, os Karajá haviam voltado a vida 
antiga, em suas praias desertas ou só 
raramente visitadas por civilizados. 
Poré m, algumas aquisic;oes da 
civiliza<;ao já provocavam profundas 
mudanc;as em sua vida, como o hábito 
de tomar cachac;a e a contingencia de 
sofrer doenc;as antes desconhecidas. 

"( ... ) Assim entraram os Karajá no 
século vinte. Em 1888, os tres grupos 
em que se dividía a tribo (Karajá, 
Xambioá e Javaé) perfaziam quatro mil 
pe ssoas (Ehrenreich 1948.Ver 
Bihliografia), mas ainda vivendo em 
relativa independencia, mesmo porque 
o Araguaia só nos nossos dias seria 
realn1ente integrado na economía 
nacional . através da ocupac;ao dos 

. campos marginais por criadores de 
gad9" (3) 

Fritz Krause (4) fazendo um histórico 
dos Javaé cita a notícia mais antiga que 
se tem a respeito do grupo como devida 
a José Pinto _da Fonseca, que em 1773 
viajou pelo Araguaia , pacificando os 
Karajá, visando a liberac;ao do río para a 
navegac;ao. Segundo Fonseca em 1774 
foi fundado um presídio e o aldeamento 
Nova Beira junto ao brac;o do Araguaia 
a leste do Bananal , onde reuniu índios 
Karajá e Javaé ou Xavajé . Em 1782 os 
índi os do ald e amento foram 
transferidos para a nova aldeia de sao 
Joao de Mossan1edes, onde aos poucos 
se extinguiram. · 

Cunha Matos afirma haver existido 
tanÜ>érn índios Javaé na Aldeia Pedro 
111 l Carretao) em 1786, junto com 

Xavantes. H.avia · 3.500 aldeados e 
foram quase todos exterminados por 
urna epidemia de sarampo. Os 
sobrevivéntes foram transferidos em 
1788 para a aldeia Salinas. 

As primeiras noticias realmente 
esclarecedoras a respeitC? dos Javaé 
devemo-las a Paul Ehrenreich e Fritz 
Krause , etnógrafos alemaes que 
percorreram o vale do Araguaia 
respectivamente em . 1888 e 1908. 
Segundo essas fontes os Javaé 
habitavam o interior da Ilha do Bananal, 
.e suas aldeias localizava.m-se na parte 
setentrional da Ilha, a beira de grandes . 
lagoas, furos ou desaguadouros. Ainda 
segundo Ehrenreich os Javaé evitavam 
sair de suas ald~ias com medo de 
moléstias epidemicas (5 ). A respeito 
dos Javaé diz Frit.z Krause: 

"Mantém· relac;oes pacíficas com os 
Karajá, havendo casamentos entre 
es tes e aqueles; há principalmente. urna . 
·intensa troca de mercadorias entre 
eles, sendo qµe os Karajá fornecem 
utensílios de pedra, que faltam aos 

· Xavajé, bem como objetos de ferro ,
tecidos e colares de missangas, a troco 
de urucú, redes enodadas, ara'ras e 
mantimentos (. .. ). 

"Sao tidos entre. os KArajá como 
ri cos em enfeites e . genera s 
alimentícios, motivo pelo · qua!, · em 
époc a s de penú r~~. , os Karajá 
frequentemente vao morar com eles" 
(6) . Igualmente , Ehrenreich va i 
salientar o papel dos Karajá· como 

· intermediários de bens manufaturados 
(t ec idos e artigos ·de ferro 
principalmente) aos grupos que nao 
rnantinhal'T} como ~ eles , contato 
pr9longado corn os civilizados ou seja 
aos . T apirapé e Javaé , 

Os Karajá e os Javaé mantinham 
contatos. líostis com os Xavantes e 

·grupos Kayapó da margem esquerda 
·do Araguaia. Os p;i'meiros na regiao de 
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confluencia do Rio das Mortes. com o 
· Araguaia e os segundos m~is para . o 
norte, na regiáo compreendid~ ~ntré .p 
norte do Mato Grosso e sul doPará~· Ós 
Javaé mantinham contatos igualmente 
hostis com os Avá-canoeiros na 
margem direita do río Javaés. 

Os Javaé, segundo a classificac;áo de 
Darcy Ribeiro (7) eram considerados 
até 1900 como um · grupo indígena 
"isolado" em relac;áo a sociedade 
brasileira, em 1957 mantinham 
"contato intermitente" enquanto, no 
.mesmo ano, os Karajá mantinham 
"contato permanente" .. Atualmente os 
dois grupos sao considerados "em vías 
de integrac;ao" pela FUNAI. 

Em relac;ao aos Karajá, como se viu, 
os Javaé se dif eren~iam pelo maior 
isolamento em que estavam. Enquanto 
o Rio Araguaia se afirmava como meio 
de comunicac;áo e de circulac;ao de 
mercadorias ( embora de limitada 
navegabilidade) muito pouco interesse 
era dado ao seu brac;o direito, o rio 
Javaés. A partir ·da· metade do século 
XIX em <liante é que os Javaé travaram 
um contato mais regular comas frentes 
pioneiras. Com a descoberta de cristal 
de rocha em Cristalandia, Pium, 
F ormoso do Araguaia e D~eré a regiao 
a leste da llha do Bananal teria um 
pequeno surto de desenvolvimento que 
seria interrompido pela decadencia e 
fim da at~vidade mineradora. Esse 
processo de povoamento da regiao a 
leste da Ilha que se iniciou com a 
minerac;áo seria continuado em parte 
pelo desenvolvimento da pecuária 
local, com a ocupac;áo dos ·campos 
marginais ao rio Javaés e no interior da 
IJha por criadores de gado originários 
da própria regiao e do Maranhao 
principalmente. Com a implanta<;ao da 
BR-153, Belém-Brasília, e incentivos a 
projetos agropecuários por parte da · 
SUDAM o quadro da economía 
regional modificou·se substancialmen-
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te . havendo urna dinaJ1'.lizac;ao e -
inserc;áo cada v~z ~ior. c;4 .. ecpnorpia 
r.esion~ ·~ na. eéoryQmiá:·il'laciónaKéomq: ·. 

. .... . .. . . '· . . ·.· -'.' , • . 
ser~ v:sio ác;t1a·Jlte. · · . 

No inicio do cséculo XX OS· :Javaé 
ainda se encont.ravam nas tres '.aldeias 
inaiores na parte setentrional da Ilha, 
conforme haviam documentado tanto 
Ehrenrekh como Fritz Krause. sao 
essas aldeias Maraní-hawá, lmoti e 
Ariuari. Grande parte dos Javaé 
viviam porém nas pequenas aldeias que 
se distribuiam ao longo do río Javaés e 
alguns agrupamentos . no Araguaia na 
regiao onde hoje é o Porto Luís Alves 
(GO). 

Por volta de 1940 urna dessas aldeias 
maiores, Ariuari, 5e cinde devido a 
dissidencias internas ao grupo. 
Algumas famílias se dirigem para o sul, 
subindo o rio Javaés e iniciam um novo 
aldeiamento na · margem direita do 
Javaés, onde hoje se localiza a Agro· 
Pastoril Canoana, de propriedade do 
grupo BRADESCO. (Ver 'mapa). 

Essa é a época também, de 1940 a 
1950, que os Javaé sofrem epidemias de 
crupe, sarampo e gripe que atingem o 
grupo com especial violencia causando 
grande número de martes. De urna 
popula«;ao de 650 indivíduos, em 1939, 
segundo Willian Lipkind (8), os Javaé 
te~ hoje em 1979, urna populac;ao de 
350 indivíduos, em franco processo de 
recuperac;ao populacibnal o que nos 
leva a aquilatar a incrível mortandade 
verificada no grup'o antes do 
atendimento pela FUNAI. 

Depois de alguns anos estabelecidos 
em Canoana os Javaé encontram dois 

. cavalos que prenunciam a chegada de 
um retireiro, vaqueiro a servic;o de um 
criador de gado da regiao de Porangatu 
( GO): O fazendeiro vai construir a sede 
da fazenda ao aldo da aldeia Javaé, 
convivendo por algum tempo índios e 
brancas. 

Em 1952 6 en tao Servi<;o Nacional de 



Prote<;ao aos Indios funda o Posto 
Indígena Damiana da Cunha nas 
margens do rio Javaés, na parte 
meridional da llha do Bananal (9). Este 
Posta Indígena atendía a aldeia Javaé 
que lá existía~ em local chamado 
Barreira Branca, ee que compreendia 
aproximadamente 40 pessoas. 

Enquanto isso, em Canoana, após 
aproximadamente cinco anos 
convivendo com os criadores de gado, 
come<;am a surgir entre os Javaé e 
_brancos, diversos conflitos. Alguns 
desses conflitos foram motivados pelos 
vaqueiros do fazendeiro, que insistiam 
em tentar usar as índias para satisfazer 
seus desejos, outros coníliios tiveram 
sua origem no abate de gado do 
fa ze ndei ro pelos í ndios, brigas 
causadas pela pinga, etc. Ao mesmo 
tempo os índios, em virtude do contato 
indiscriminado com os brancos 
come<;am a sofrer diversas moléstias 
que surg~m em caráter epidemico 
causando diversas martes. No fim da 
década de 50 o f azendeiro conseguiu 
com que os índios saíssem da aldeia. Os 
Javaé, inconformados coma perda do 
local, onde em outras épocas ja existira 
aldeiamento~, sendo portanto de 
' ocupac;ao tradicional do grupo, se 
dirigem para o sul, subindo o río 3 Km e 
iniciam novo aldeiamento na margem 
esquerda do rio Javaés, na llha do 
Bananal. Em 1960 é fundado o Posto 
Indígena Canoana. 

Quase todos os grupos Javaé que 
viviam dispersos no interior da Ilha ou 
as margens do Javaés e Aragu<;lia 
corne<;am a se concentrar na aldeia 
C a noana . Esse · processo de 
c onc entra<;ao populacional se 
·cornpletou, de certa maneira, em 1973 
coma chegada dos que moravam nas 
aldeias de Jatobá, Ariuari, Lorotí, 
Maraní-hawá, lr11otí, Cachoeirinha, 
Barreira Branca (coma desativac;ao do 
P.1. Damiana da Cunha) e parte dos que 

moravam em Barreira da Cruz (parte 
norte da llha, as margens do Javaés). 
Todavia existem famílias Javaé 
·vivendo em Barreira da Cruz ( 17 
pessoas) e próximas ao Porto Luís 
Alves (20 pessoas). 

Quanto a fazenda do outro lado do 
rio, próxima a Canoana, está hoje nas 
maos do grupo BRADESCO que lá 
mantém a fazenda e um Instituto 
Educacional que atende a popula<;ao 
regional ribeirinha e do interior da llha. , 

Pode-se levantar alguns fatores 
prirícipais dessa aglutinac;ao havida em 
Ca noana: proximidade do atendimento 
médico as epidemias de que estavam 
sendo vítimas e o número cada. vez 
maior de posseiros · que vindos do 
Nordeste e princ ipalm~nte d o 
Maranhao (Grajaú, Riachao, Carolina e 
Porto Franco) ocupavam o interior da 
llha, senda na sua maioria criadores de 
gado. A excepcional qualidade das 
pastagens naturais da llha vai atrair nao 
só esses pequenos criadores mas 
criqdores e f azendeiros dos Estados de 
Goiás, Mato Grosso e Pará que para lá 
enviam o gado para o "refrigério" na 
época do verao (o capim Canarana da 
llha permanece aproveitável e.orno 
alin1ento para o gado inclusive na época 
do verao). 

Estando em permanente contato 
com a popula<;ao regional há mais de 
um século os Javaé mantém 
numerosas tracas econOmicas com 
essa popula<;ao envolvente através do 
comércio comos "regatoes", barcos de 
mercadoria que percorrem os ríos 
Araguaia e Javaés principalmente no 
inverno, mantém comércio também 
c om vendedore s , mascates e 
comerciantes de Formoso do Ara~uaia, 
Gurupi e Sao Miguel, além do comércio 
rnantido com as vilas de posseiros 
encravadas em território indígena: Sao 
Joao do Javaé e Barreira do Pequi. 
Mantém contato também com os 
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turistas e caravanas de pescadores que 
se dirigem aos lagos no interior da llha. 
Conseguem algum dinheiro com a 
venda do produto da pesca, 
principalmente das "mantas,, de 
Pirarucú (Arapaima Gigas) salgadas, 
artesanato e empregando·se como 
guias aos pescadores que vao para o 
interior da Ilha ou em barcos que 
percorrem o Araguaia e o Javaés. 

A aldeia Javaé pode ser alcanc;ada 
através de estradas que saem de 
entroncamentos com a Belém-Brasília 
(Vila Formoso do Araguaia) ou por 
estradas vindas de Sao Miguel do 
Araguaia (existe, no verao, linha 
regular de ónibus· para Barreira do 
Pequi" e Sao Joao do Javaés). 

A aldeia Canoana encontra-se na 
regiáo da Ilha mais densamente ·· 
ocupada pelos posseiros. O Javaé 
sendo essencialmente pescador e 
agricultor a princípio nao se via 
diretamente ameac;ado com a 
expansao da área pastoril. Com a 
existencia e disponibilidade de terrá 
para botar suas roc;as e o's ríos e lagos 
para a pesca o Javaé via garantida a sua · 
subsistencia. Ainda tinha possibilidade 
de explorar a natureza da maneira 

· tradicional, ou seja, a pesca 
complementada com ·o prodl:lto das 
roc;as. Com a chegada dos brancos a 
necessidade . de mobilidade para· a 
explorac;áo da · pesca, através dos 
pequenos grupos de famílias que viviam 
nas praias no verao, viu-se limitada pela 
ocupac;ao do território. Consequente
mente, os Javaé se dedicam mais a 
agricultura. Acrescente-se a isto que a 
aldeia encontra-se longe das lagoas 
onde pescavam, e as lagoas próximas a 

• 
aldeia, Lago de Piranha e Lagoa da 
Mata Azul, encontram-se nas terras da 
Agro-Pastoril Canoana S.A. Com a 
terra amea<;ada pelo aumento 
constante do número de posseiros e 
arrendatários da ilha do Bananal o indio 
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se ·ve na eminencia de perder o controle 
dos meios materiais necessários para 
sua subsistencia e manutenc;ao como 
grupo. Os Javaé· percebem que o antigo . 
regime de subsistencia já nao é mais 
possível. A consciencia para a def esa 
entre os Javaé se torna ainda mais 
promissora se pensa·rmos nos demais 

' grupos Karajá. 
A oposi<,;ao de interesses entre 

brancas e índios · comec;a a tomar a 
forma de conflitos reais ( 10): 

No início de agosto de 1979 um 
caminháo componente de urna 
caravana de pescadores se mrigia para 
o interior da llha levando, como guia, 
um índio Javaé. Ao passar po.r urna das 
vilas de posseiros, Sao Joao do Javaé, o 
índio se dirigiu a urna das olarias da vila 
e .disse que poderiam parar o servic;o 
caso contrário eles (os Javaé) 

. quebrariam tuda. · Como esse índio, 
quase todas as lideran<,;as da aldeia 
Canoana concordam na retirada dos 
posse1ros. 

Eliseu, índio Javaé responsável pelo 
Posta Indígena e antigo' "capitao,, da 
aldeia, passou também por Sao Joao do 
Javaé avisando os comerciantes 
principais da vila terminarem os 
estoques dentro de um ano e deixarem 
a Ilha até agosto de 1980, data fixada 
pelos Javaé para os posseiros deixarem 
o seu território. A FUNAI tomou 
conhecimento do , prazo e, por 
enquanto, aguarda o desenrolar dos 
acontecimentos. · 

Na mata Sao Joao {próxima a 
Barreira do Pequi) o índio Jurassi 
avisou aos moradores que nao 
deveriam fazer novas ro<,;as na mata. E 
·como aterra é do índio, novas ro<;as só 
podem ser abertas em regime de meia 
com Jurassi. As roc;as só poderiarri ser 
feítas nas palhadas e mesmo . assim 
pagando u m a por e e n ta ge m . 
Atualmente ·duas famílias de Javaés 
estao vivendo na mata Sao Joao. . 



Os Javaé reivindicam a sua área de 
ocupac;áo tradicional: a parte léste da 
Ilha, área que compreende os seus 
lago.s de origem e vitais para sua 
subsistencia. Essa área seria limitada a 
oeste pelo córrego Jaburú, tributário 
do Riozinho, río interior e que corta a 
llha (Ver Mapa). A oeste do córrego 
Jaburú até o Araguaia é território 
Karajá e a leste, até o rio Javaés, é 
território Javaé. Ao norte esse teritório 
faria limifes com o Parque Nacional do 
Araguaia, reserva floresta!. 

a·s Javaé e a FUNAI 

Em 1971 é criado pelo entao 
·Presidente En1ílio Garrastazu Médke o 
Parque Indígena do Araguaia. Dele 
fazem parte a aldeia Canoana (Javaé), 
Fontoura (Karajá) e Santa Isabel 
(Karajá). Ficam fora da llha mas 
sujeitos a administrac;ao do Parque as 
aldeias Tapirapé, _ Macaúba (Karajá) e 
Barra do Tapirapé (Karpjá). 
- É a partir de 1970 que a vocac;ao 

pecuária da llha do Bananal e do Vale 
do Araguaia em geral vai ser expressa 
através de ··urna política de incentivos 
fiscais originários da SUDAM, Banco 
da Atnazónia S.A. e principalm'ente 
através do programa POLAMA· 
ZONlA. Essa orientac;ao desenvolvi
mentista beneficiará aos grandes · 
µrojetos Agro-Pecuários e atingem a 
con1unídade Karajá e Javaé através da 
FUNAI e seus progran1as de 
De se n vo lvimento Comunitário 
aplicados através do Departamento 
Geral de Patrimonio lndíge11d. (DGPI). 
A fazenda Agro-Pastoril Canoana S.A. 
será utna das beneficiadas pelo 

. POLAMAZONIA (11). 
O vale do Araguaia será abrangido 

pelo POLAMAZONIA através das 

seguintes ·áreas: 1) Xingu-Araguaia e 
111) Araguaia-Tocantins. Essas áreas 
·trac;am o seguinte perfil de 
po.tencialidade económica para a 
regiao: "I) Xingu-Araguaia - situada no 
nordeste de Mato Grosso e sul do Pará, 
onde grandes projetos agro-pecuários 
se desenvolvem, a regiao selecionada 
encontra-se sob influencia das BR's 
242, 158 e 080. Os projetos de 
industrializé}c;ao de carne bovina, 
previstos para a regiao de Suiá-Missu, 
abrem amplas perspectivas para o 
desenvolvimento acelerado da 
pecuária de corte".(12)-

Sobre a área 111) Araguaia-T ocantins -
"( .. ) os vales, principalmente os do 
Araguaia sao férteis, e as terras mais 
elevadas, situadas entre o Araguaia e o 
Tocantins, sao inadequadas para 
culturas temporárias, mas se prestam 
para culturas permanentes, e sobre
-túdo para pastagens. Qs grandes eixos 
de penetrac;ao rodoviária já estao 
implantados: a T ransamazónica e a 
Belém-Brasília, esta já asfaltada. Faz-se 
necessário ainda a constru<;ao da rede 
de est~adas vicinais (. .. )" (13). 

C. O m O Se . V e a O r i e n t a e; a O 
governamental para a área se pauta em 
duas diretrizes básicas: 1) Melhoria e 
amplia<;~o da rede de estradas vicinais 
de apoio a atividade. pecuária e 2) 
Desenvolvimento, melhoria tecnológi-. 
ca e consolida<;ao · da atividade 

, . 
pecuana. 

Os reflexos dessa política de 
desenvolvimento nao sao absolutarr1en· 
te decepcionantes se os julgarmos pelo 
crescimento do rebanho bovino: na 
Prelazia de Cristalandia (que abrange a 
maioria dos municípios vizinhos da 
·margem direita da llha do Bananal) o 
rebanho bovino que em 1960 somava 
327.836 cabe<;as ascende em 1976 para 
1.257 .220 cabec;as (14). Urna das metas 
do governo, a ampliac;ao do ~ebanho 
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bovino, está se realizando a passos 
largos. A outra meta desenvolvimentis
ta, construc;áo da rede de estradas 
vicinais, também vai de vento em pópa: 
o aterro necessário a construc;áo da 
BR-262 já está quase concluído até a 
margem do rio Javaés, em frente ao 
povoado de sao Joao do Javaé . A 
estrada deverá cortar o Parque do 
Araguaia, .a apenas 15 Km da aldeia 
Canoaná, e vai sair no Araguaia, ao 
lado da aldeia Santa Isabel. Apesar da 
preocupac;áo dos Javaé que veem· na 
estrada o caminho para a penetrac;ao 
de mais posseiros no seu território as 
rr1etas governamentais se realizam de 
maneira implacável para as populac;oes 
indígenas da llha do Bananal. 

A FUNAI, con10 orgáo governamen
tal, partilha do mesmo programa de 
desenvolvin1ento para a regiao. Os 
grandes projetos de pecuária e 
rizicultura foram iniciados pelo DGPI já 
em 1970 con1 a f ormac;ao de um 
rebanho, que em 1973 totalizava 3.500 
cabec;as e 130 · hectares de arroz 
plantados, na aldeia Santa Isabel. No 
tocante a pecuária a meta era alcanc;ar 
um efetivo' de 200.000 cabec;as, que era 
o quanto a área disponível comportava 
( 15 ). A área disponível $30 as ter ras do 
Parque Indígena do Araguaia. 

Estes projetos de desenvolvimento 
aplicados princ ipalmente a partir da 
aldeia Sania Isabel váo efetuar também , 
o s J avaé- da aldeia Canoaná . 
Atualn1ente o DGPI rnantém em 
Canoana un1 rebanho de aproximada
rnente 200 cabec;as de gadQ controlado 
por dois índios e um vaqueiro da regiáo. 
O gado é do- DGPI e no día do fndio os 
Javaé, mediante autorizac;áo, tem 
direito a abater duas novilhas. Além 
desse projeto, a FUNAI irnplantou 
outros em Canoana: decoí:te e costura, 
de formac;ao de roc;as coletivas e de 
comercializac;ao dos produtos da 
agricultura e da pesca (principalmente 
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das mantas de Pirarucú). Nenhum 
desses projetos conseguiu ser 
assimilado pelo grupo indígena e 
atualmente só o Projeto de 
Bovinocultura persiste, através do 
controlé realizado pelos tecnicos do 
DGPI. 

Em Canoaná, assim como em mµitas 
aldeias do Parque do Araguaia, houve a 
f orma<;ao de um contingente da 
Guarda Rural Indígena, hoje 
desativado. Em ·convenio com o 
Summer lnstitute of Linguistics a 
FUNAI implantou no Parque Indígena 
do Araguaia o Projeto de Educac;áo 
Bilíngue do Araguaia que forma 
monitores bilíngues Javaés para 
participarem do processo de 
alfabetizac;ao, com bons resultados. 
Atualmente 21 índios estáo ligados a 
Projetos de Educa<;áo, cria<;ao de gado, 
Serraria, Chefia de Pos to ou recebendo 
por terem participadq da extinta 
Guarda Rural Indígena (GRIN). Coma 
cria<;acJ de empregos e remunerac;áo 
dos indios ocorrem diversas 
consequencias. A necessidade de 
produtos civilizados nao é nova, posta 
que o cantata dos Javaé com o 
mercado regional data de mais de um 
século, o que se dá é .um aumento do 
montante de dinheiro em circula<;áo 
dentro da aldeia e um incremento do 
comércio do grupo com o mercado 
regional. As trocas internas ao grupo 
tem cada vez mais urna expressao 
monetária ao mesmo tempo em que se 
registra no comércio comos brancas 
um processo constante de criac;ao de 
necessidades de artigas man uf aturados 
e de desincentivo a produc;ao agrícola 
interna ao grupo através d~ compra, no 
mercado regional, de ítens básicos de 
subsistencia como farinha de mandioca 
e arro z. 

Em novembro de 1977 é afastado o 
chef e de post o da FUNAI na Aldeia 
Canoana em meio a denúncias de 
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desvío de dinheiro da comunidade 
indígena através de um projeto de 
desenvolvin1ento comunitário (no iníc'.o 
do n-1esmo ano o ex-diretor do Parque 
Indígena do Arqguaia denunciara a 
utiliza<;ao das terras, da criac;ao de 
gado, . da utilizac;ao do hospital do 
Parque e do Trabalho Indígena em 
proveito pessoal de funcionários da 
FUNAI ( 16)). 

A FUNAI e os Posseiros 

A presen<;a da FUNAI na llha do 
Bananal estava representada até a 
desativa<;ao do Parque Indígena• do 
Araguaia pela administrac;ao sediada 
en1 Santa Isabel.Coma desativac;ao do 
Parque acorrida ern maio de 1978 ( 17} 
os Postas Indígenas da área ficaram 
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ligados · a 7a. Delegacia Regional com 
sede en1 Goiania . 

Além dos projetos pecuários e de 
rizic ultura do D.G . P.I. e programas 
aplicados junto as comunidades 
indígenas a presenc;;a da FUNAI na área 
verifica-se junto aos posseiros da llha 
do Bananal , e a1u$ando as pastagens da 
llha a fazendeiros de Mato Grosso, 
Goiás e Pará. 

Até 1969 os posse1ros e 
arrendatários do Parque . pagavam 
"aforarnento" a prefeitura de Formoso 
do Araguaia. A área da llha (ver mapa) 
está dividid~ por tres prefeituras: 
Formoso, Cristalandia e Pium, todas no 
Estado de Goiás. A maior parte do 
território dos Javaé fica na área da 
Pref eitura de Formoso do Araguaia. 
Depois de 1969 os posseiros passaram 
a pagar a FUNAI pelo uso da terrado 
f\nque. A FUNAI através do D.G.P.I. 
n1antém seis postas fiscais na área do 
.Parque para controlar a cobran<;a de 
in1postos. A FUNAI cobra tres tipos de 

impostas aos posseiros e arrendatá
rios: Cr. 4,00 por metro linear de arame 
esticado, Cr .37 ,00 por direito de pasto 
para.cada cabec;a de gadoe Cr.5,00 por 

. metro quadrado construído, de acordo 
com dados de 1979. (18). 

A própria FUNAI na área do P.I. 
Canoana fez dive.rsas desapropriac;oes . 
de posseiros que come<;avam a formar 
um verdadeiro cinturao em torno a 
aldeia. Como nao havia nenhuma 
política para · a · re.tirada total dos 
posseiros elaborada a nível de FLJNAI 
diversas dessas desapropria<;6es foram 
feitas principalmente depois · de 1972 
pelo chef e de post o Albertino Soares na 
medida em que este captava o nível.de 
insatisfac;ao dos Javaé com a situac;ao. 
Os antigos integrantes da GRIN 
serviam de instrur:nento de urna política . . 

arbitrária de confisco de bebidas e <le 
desapropriac;oes que, sacrificando os 
posseiros, nao ajudava aos índios po1s 
nao dav~ urna definic;ao ao probferna 
fundiário · da Ilha, apenas adiando as 
questoes. 

A populac;ao de posseiros vive no 
interior da Ilha, na orla das matas, onde 
é possível botar roc;as e permanecer a 
beira da várzea para a pastagem do 
gado. A maior densidade de popula<;ao 
se concentra entre Sao Joao do Javaé e 
o Riozinho, bem como ao longo do rio 
Javaés. Bem no centro, como se .ve, do 
território reivindicado pelos Javaé. 

A SUCAM aponta de 14.600a 15.000 
posseiros em toda a llha ( 18). Os 
maiores patrimonios sao: Sao Joao do 
Javaé (76 casas), Mata do Adontino (44 
casas), Barreira do Pequí (32 casas) e 
Mata de Sao Joao (33 casas). 

O comércio existente, pricipalmente 
em Sao Joao do Javaé é a bastee irln por 
centros fora da llha, como Gurupi, 
Formoso, Sandolandia, Araguac;u e S. 
Miguel. ·Há também um comércio ativo 
entre os moradores, principalmente de 
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generos alimentícios produzidos nas 
roc;as locais. 

Para evitar a devastac;ao a FUNAI 
proíbe a derrubada das matas e exige 
que se plante nas várzeas e capoeiras. 
O desmatamento indiscriminado 
havido nas matas e nas elevac;oes pode 
levar' a curto prazo, a desertificac;ao da 
Ilha. 
~Como as cheias nao respeítam os 

baixos e destroem a plantac;ao, . os 
posseiros continuam a abrir novas · 
roc;as, derrubando as matas. 

Os posseiros, como já se disse, sao 
atendidos pela Prefeitura de Formoso, 
que já instalou luz elétrica no 
patrimonio c!e Sao Joao, construiu 
escolas e paga aós professor.es. 
Elegeram também um vereador para a 
Camar~ de Formoso do ·Araguaia. No 
seu desejo de obter aliados os posseiros 
já escre~eram carta ao Presidente da 
República solicitando sua liberac;ao de 
impostos em consequencia das cheias.· 
· Os posseiros alegam, nao sem razao, 
que a culpa do atual estado de coisas é 
da FUNAI, que permitiu o seu 
estabelecimento em número cada vez 
maior na Ilha e que reconheceu o 
direlto· que o povo tem a terra através 
dos impostos cobrados. Ao receberem 
as reivindicac;oes dos índios os 
posseiros alegam que nao há nenhuma 
portaría da FUNAI determinando sua 
saída. E urna vez que o imposto é pago a 
FUNAI é a ela a quem cabe responder 
pela permanencia ou nao dos posseiros 
em área indígena. 

A impossibilidade de um acordo, que 
conciliasse interesses de índios e 
brancos através da divisao da terra, 
está bem clara: os dois lados tem 
ciencia de que nao adiantaria demarcar 
as áreas dos patrio:ionios pois estes sao 
somente os centros comerciais que 
abas~e.cem o grosso dos moradores, na 
·rnaioria dedicados a pecuária no 
interior da Ilha. 
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Novas desapropriac;oes sao 
realizadas no ano de 1976 através do 
chefe de posto. Diversas famílias de 
posseiros que viviam entre a a.ldeia e 
Sao Joao do Javaé sao retiradas da 
área sem indenizac;ao e muitas vezes 
com o uso indevido da violencia. 

Os pósseiros se veem no meio . de 
duas orientac;oes diferentes embora 
oriundas de agencias governamentais: 
a primeira, a da. FUNAI, que apesar de 
reconhecer sua pres~nc;a ha área 
intrusando · terras indígenas, cabra 
impostos ~ nao toma medidas no 
sentido .de impedir o.· aµmento do 
número de . posseiros na llha e. no 
sentido de regularizar á situac;ao .das 
terras indígenas promovendo a retirada 
desses mesmos posseiros. A segunda 
orientac;ao, e que se choca 
frontalmente com as intenc;oes da 
primeira (a suposta defesa da 
.integridade do · território indígena 
através da FUNAI) é a ac;ao .da 
prefeitura de Formoso do Araguaia, 
que ve os moradores da Ilha como 
eleitorado e que deseja incorporar os 
vilarejos de posseiros nos moldes de 
desenvolvimento usuais aos muniéípios 
da regiao, fornecendo-lhes luz e 
educa<;ao. 

A orienta<;ao contraditória dessas 
duas agencias governamentais reflete 
apenas as obriga<;oes nao cumpridas 
por- parte do orgao governamental 
encarregado da def~sa do índio e de 
suas terras - a FUNAI. 

Se as medidas prometidas pela 
FUNAI tivessem sido tomadas em 1976 
a situa<;ao nao teria chegado a tal 
ponto: "O plano dé desenvolvimento 
social e económico da Ilha do Bananal, 
porém, preve o cadastramento dos 
invasores, acoplado a medidas de 
controle para que se evitem novas 
invasoes. Paralelamente, os projetos de 
bovinocultura a serem implantados 
pelas comunidades indígenas e pela 



FUNAI trariam a fórmula de se ocupar 
económica e geograficamente a Ilha do 
Ba~anal. A medida que a popula<;ao 
bovina dos projetos a serem 
implantados for se expandindo os 
invasores serao progressivamente 
desalojados".( 19). 

Conclusao: 

O responsável pela chefia do P.I., 
Eliseu Javaé, esteve em Brasília ainda 
este ano discutindo a situac;ao e foi 
aconselhado a "abrir o olho, sehao 
voces (os Javaé) vao ficar sem terra". 
Medidas cbncretas até o presente a 
FUNAI nao tomou nenhuma, o· prazó 
(agosto de 1980), do qual a FUNAI tem 
conhecimento, está se esgotand~assim 
como a paciencia dos índios e dos 
posseiros. Os índios, após assistirem a 
ocupac;ao da quase totaligade de seu 
território, sabem que esta é a última 
fronteira. ·Os ~empos mudaram, e o 
antigo ideal Karajá de mobilidade pelo 
rio e pelo interior da llha já parece 
pertencer ao passado. Os posseiros, de 
sua parte, sabem também que esta é • 
urna situac;ao decisiv~: marcados pelo 
estigrna de urna política fundiária· que . 
benefici~ sornen te aos grandes projetos 
agropecuários, nao veem perspectiva 
de obt.enc;ao de terras ou 
reassentamento' em outras áreas, 
estando dispostos, portan to, a resistir o 
quanto puderem. "É a guerra dos 

' ·' • t • ' • ' ' n11serave1s em me10 a nqueza . 
Apesar dos inúmeros compromissos . 

que a FUNAI assumiu com os 
arrendatários do P~rque os índiós 
Javaé, no seu processo de .. 

. conscientiza<;ao, es tao se adiantando a 
própria FUNAI no tocante a defesa -de 
sua terrá. Por ve-la inoperante, .OS 

índios estao tomando a si a tarefa de 
retirar os posseiros de urna vez. 

As desapropriac;oes esp.orádicas, 
que a partir de 1972 come<;aram pela 

a<;ao do chefe de posto, estao agora 
assumindo urna nova face: querendo 
. dar a questao urna resolu<;ao definitiva 
os Javaé vao, até o final do ano de 1979 
iniciar urna série de desapropria<;oes 
que deve come<;ar com o despejo de 
duas fazendas próximas a aldeia e 
pertencentes a .um fazendeiro, de nome 
Japí, · de Gurupí. Naturalmente ·os 
índios esperam por parte da FUNAI a 
atitude tantas vezes prometida e que 
consta das obrigac;oes do orgao tutelar: 
a remoc;ao dos posseiros da área 
indígena. Naturalmente pela dimensao 
que o ·conílito tomou, a atua<;ao da 
FUNAI nao pode ser pensada em 
isolado: é necessária a atuac;ao do 
Mini.stério do Interior e INCRA para a 
remoc;a·o dos pos se iros e sua · 
realocac;ao em outras áreas, para que 
nao se repita o acontecido cor.n os 
posseiros removidos da " área dos 
Kaingang em 1978, quando milhares de 
posseiros foram deixados no mais total 
desamparo, a beira da estr'ada, pela 
omissao dos orgaos oficiais. 

Naturalmente, se a FUNAI continuar 
a se omitir da problemática da terrados 
Javaé e a respeito . do problema dos 
posseiros no Parque do Araguaia, 
como tem .feito até agora, os resultados 
sao previsíveis. o conflito pode 
degenerar em violencia e é claro que os 
Javaé, ·num conflito como este, serao 
os . maiores prejudicados dada a 
despropbn;ao nt..Jmérica em relac;ao aos 
posseiros. · 

A luta dos Javaé em defesa da sua 
te_rra· traz em si urna mensagem de 
esperanc:;a. A compreensao da nova 
realidade em que estao inseridos é 
particularmente surpreendente se 
pensarmos na situa<;ao dos demais 
grupos Karajá: explorados pelo 
turismo, com suas terras invadidas por 
posseiros, civilizados pela cachac;a e 
_pela. tuberculose, vendo suas. terras 
sendo utilizad~s pelo próprio orgao 
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tutelar com escasso r~rorno para a 
comunidade· indígena da renda obtida, 
os Karajá, nao tem for~as para se 
levantarem. Nao compreendem a 
incrível rede de interesses em que es tao 
metidos. Talvez a necessidade da 
FUNAI de tomar urna posi~ao antes 
que se iniciem as hostilidades entre os 
posseiros e os Javaé (a nao ser que a 
FUNAI esteja esperando alguma morte 
para come~ar a agir) e a necessidade de 
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OS PARAKANA - O DESTINO DE UMA 
NACAO INDÍGENA 

A questao indígena brasileira nao 
pode jamais ser vista isoladamente. 
Qualquer temática se insere num 
contexto mais amplo e consequente
n1ente se dimensiona a outros níveis, o .. 
social, o político, o económico, por 
exemplo. Assim, se pretendemos urna 
análise mais acurada dos fatos que nos 
cercam, <levemos buscar a sua rela<;ao 
com os que os levam a existir. 
Entretanto, nao é nosso objetivo aquí 
analisar de modo pormenorizado todo 
o encadeamento histórico da situá<;ao 
indígena, mormente o da Amazonia, 
tao vasto e complexo ele o é. Deter
nos-emos e111 dois pontos que de um 
n1odo ou de outro se relacionam a 
problemátic a dos índios e aos 
PARAKANA, em particular: a 
contru<;ao da Rodovia TRANSAMA
ZÓNICA, que cortou o território 
des tes Tupi e a consfru<;ao da· 
Barragem de Tucuruí, que inundará as 
Reservas em que ambos os grupos 
PARAKANÁ, até o presente 
contatados, habitam. 

Ao recuarmos no tempo, veremos 
que a Regiao Amazónica Se.p1pre se 
constituiu em alvo de interesse 
científico· e também político, ou ainda 
económico comas indústrias extrativas 

de borracha no século passado e inícios 
<leste. Assim, e de acorde com Meggers 
(1977), "a substitui<;ao das práticas 
culturais indígenas pelas atitudes e pelo 
comportamento que se desenvrnveram 
num contexto ambiental muito diverso 
e incompatível com as condic;óes 
ecológicas locais" afetou, como diz a 
autora, o ecossistema amazónico. 
Além disso, "o hábito nativo de mudar 
de aldeias conflitava com o sistema 
europeu de propriedade privada e 
povoamento permanente. Urna 
populac;ao rarefeita nao poderia 
fornecer a for<;a de trabalho 
concentrada que era necessária para as 
grandes explora<;óes agrícolas e a 
produ<;ao voltada para a exportac;ao". 
Contudo, .observamos que, com o 
modelo político instaurado a partir de 
1964, a Amazónia tem sido objeto 
constante de urna explorac;ao 
económica cada vez mais degradante e 
inescrupulosa. A contar do primeiro 
ano desta década as portas da planície 
amazónica foram abertas a entrada de 
grupos monopolistas de capital, 
nacionais ou estrangeiros. Para tanto, a 
construc;ao de urna estrada que 
permitisse o avanc;o indiscriminado de 
pessoas e máquinas foi um dos pontos 
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vítais. Conforme assinala Fernandes 
Días, em seu capitulo introdutório ao 
livro de Sebastiao Ferrarini 
("T ranaertanismo - sofrimento e 
miséria da Amazónia", Ed. Vozes -
1979) ternos que " ... esse conjunto de 
obras viárias mais os programas de 
estabelecimento de núcleos de 
colonizac;ao visarao tentar permitir que 
as grandes empresas estrangeiras 
desenvolvam suas atividades sem 
maiores empecllhos no vasto espac;o 
amazónico". 

As justificativas governamentais, 
entao apresentadas, diziam respeito a 
um plano de coloniza<;ao ao longo da 
T ransamazónica, para o qual se 
pretendía a emigrac;ao de lavradores, 
nordestinos em sua maioria. Ou, a.inda 
se justificava a construc;ao de tal 
estrada através da sempre indefinível 
"seguranc;a nacional"; ocupando a 
Amazonia o governo estaría tomando 
posse de urna área, segundo seus. 
porta-v<;>zes, cobi<;ada pelos interesses 
internacionais. Doce ilusao de quem 
acreditou neste conto. Os anos setenta 
provam justamente o contrário. 
Vivíamos, ao fim da década passada e 
início desta, momentos de grande 
tensao social provocada pelo 
autoritarismo governista, e, no meio 
rural, pela manuten<;ao, cada vez mais 
coercitiva, de urna estrutura fundiária 
arcaica e marginalizadora. Assim, 
incham-se de modo crescente os 
centros urbanos, e enormes 
contingentes humanos sao· postos A 
margem de qualquer participac;ao 
económica e política, local e do País. 
Por outro lado, a existencia de vasta 
área territorial inocupada, aliando-se 
ainda ao binomio decretado pelo 
movimento militar de 64: desenvolvi
mento e seguranc;a, fizeram com que se · 
buscasse na ocupac;ao da Amazonia 
urna variante para a manuten<;ao do 
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famoso ideal de "milagre brasileiro". 
Dois fatores foram, entao, 
discretamente condicionantes para o 
estabelecimento de tal plano, s~gundo 
Fernandes Días... "o Estado, como 
"mediatizador" da Juta de classes, e as 
empresas monopolistas de capital 
externo (equivocadamente denomina
das de "r:nultinacionais,'), como 
expressao mais .elevada do 
capitalismo". O autor assinala que 
estas empresas semente poderiam ser 
vistas como multinacionais se 
"envolvessem capitais e controle 
acionário de indivíduos de diversos 
países, exatamente o oposto do que 
sucede com cada urna dessas 
empresas". Podemos notar, des ta 
forma , que a penetrac;ao d.esses grupos 
empresariais se constituiu em · 
propulsor da colonizac;ao amazónica, 
para o seu próprio estabelecimento na 
Regiao. Ao passo que o homem 
brasileiro .vem-se constituindo em mao
de-obra barata, manipulada segundo 

. interesses estranhos. Como afirma 
Marcio Souza, em seu livro "A 
Expressao Ama?onense", o que 

· observamos hoje na Amazonia "nao 
sao apenas os índios os que estao €m 
rápida decadencia e extin<;ao: a 
populac;ao de caboclos, até entao atada 
ao sistema extrativista em frangalhos, 
se ve o brigada ao nomadismo for<;ado e 
a sonhar com a proletariza<;ao como 
forma de subir na escala social". 

Oeste modo, a partir de 1970, o 
governo Médici "decretou" o início da 
"integra<;ao nacional". Sabidainente, 
aqueles tempos nos mostram. um dos 
mom e ntos ma1s violentos do 
despotismo governista, e, portanto, 
alheio aos anse1os das camadas 
populares, amazónicas e nordestinas, 
que objetivavam e continuam carentes 
de condi<;oes de trabalho e terra para 
urna subsistencia digna em suas 
próprias regioes. Como bem o diz 



Goodland e lrwin (1975), citando 
Seltzer, " ... se ele (o nordestino) nao 
consegu~ prover ao seu próprio 
s u ·s t t;: n t o n a t e r r a d e s e u s 
antepdssados, é pouco provável ·que 
lt!nha n1ais sucesso num agreste corno 
a An\azónia, que difere em quase todos 
os pontos de sua terra de origen1". 
N'ote-se ainda que pronunciamento 
algurn foi efetuado que refletisse a 
preocupac:;ao governamental de análise 
do n1eio ambiente, antes de se dar inicio 
a construc;;ao da T ransamazónica, ou · 
n1esmo posteriormente. 

O brilhante trabalho de Enio Silveira 
e Moacir Félix, publicando 
mensalmente artigos dos mais valiosos 
nos "Encontros com a Civilizac;ao", 
reúne, em seu número 11, de maio 
deste ano, nada n1enos do que - Sete 
Enfoques sobre a Amazonia. Em um 
destes, Joaquim Molano Campuzano, 
autor de "Amazonia: Mentira y 

Esperanza" nos dá um quadro geral, 
porém elucidativo, da situac;ao das 
populac;óes indígenas brasileiras dessa 
regiao, dace aos av~ltosos 
investimentos estrangeiros que 
atingen1 deploravelmente os territórios 
tribais quer como estradas do sistema 
Transamazónico, qu .er como 
corporac;oes agrícolas, quer como 
áreas de explorac;ao mineral. Dentre 
tais investimentos, $ 400 milhoes de 
dólares, oferecidos pelo Banco Mundial 
ao DNER, serviram a abertura da 
chan1ada "rodovia de integra<;ao 
nacional", que Edwin Brooks 
denon1inou, en1 título a um seu artigo 
(197.4 ), "A Estrada Brasileira para o 
Etnocídio". · De acordo com Bonnie 
Mas~ e1n seu livro "Population Target 
-- The Political Economy of Population 
Control in Latin America", 1976, nota· 

· se que ao levar adiante o plano da 
Transan1azónica "as populac;oes 
indígenas nativas sao ou estabelecidas 

--

em novas locais ou eliminadas, dando 
seguimento a um padrao histórico de 
genocídio inerente a política nacional 
de integra<;;ao". 

Assim é que, além das terras 
PARAKANA, · a . Transamaz'Onica 
afravessa os te.rritórios ·dos íncÍios 
ARARA, ASSURINI, JURUNA, 
KARARAÓ. Lembre-se aquí que os 
ARARA, ainda nao contatados tiveram 
sua aldeia cortada ao meio por esta 
rodovia e sofrem até hoje suas 
consequencias, como as investidas 
absurdas· e <lanosas de urna Cotrijuí 
(Companhia Tritícola de ljuí), sem que 
a FUNAI tome providencias mais 
enérgicas em benefício destes índios. O 
recente ataque a urna frente de 
penetrac;ao do orgao oficial de protec;ao 
ao índio. em terras ARARA, é revelador, 
mais urna vez, que este grupo indígena 
necessita de urna trégua; necessita 
antes de qualquer coisa, de paz. Sao 
testemunhas vivas de que as investidas 
da chamada sociedade "civilizadora", 
inclusive· das frentes de penetrac;ao da 
FUNAl, devem parar em . sinal de 
respeito a urna sociedade que NAO 
quer ser contatada. E, tem razoes de 
sobra para isto. Retire os invasores do 
território ARARA, quais sejam eles, e 
mantenha vigilancia em diuturnidade, e 
a FUNAI estará cumprindo com. o 
papel que lhe cabe. 

Goodland e Irwin afirmam que 
talvez o maior libelo contra esta obra 
faraónica seja o pronunciamentodoex· 
embaixador do Brasil nos EUA, 
Roberto Campos. Este homem, a quem 
se irnputa o fato de· "pensar em ingles", 
e que tinha ·como objetivo transfórmar . 
o Brasil em base de operac;oes para 
corporac;oes norte-americanas; teria se 
referido a monstruosa estrada como 
"Transmiseriana", visto que "ligaría 
un1 deserto seco a um deserto úmido". 

Entretanto, acreditamos que a forc;a 
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maior de repúdio a esta "estrada do 
etnocídio" seja a expressa pelo caboclo 
local, quando afirma "o nome da 
estrada · ·nao é Transamazónica, é 
T 

,, 
ransamargura . 
Mas, o capitalismo rompe fronteiras, . 

transpoe todos os limites da decencia 
humana e, se apropria, no ata da 
dominac;ao político-económica, do que 
o n1undo tem em sua expressao 
máxin1a: o hornem e a terra. 

É, pois, neste contexto onde o 
propósito de construc;ao de urna 
rodovia prevalece sobre a preservac;ao 
de grupos indígenas e onde se 
apresentam interesses estrarihos ao 
nosso, povo, que os índios PARAKANA 
foram ~ontatados. Temendo que as 
comunidades tribais viessem a 
''prejudicarv os trabalhos de abertura 
da T ransamazónica, a FUNAI · é 
chamada pelo governo a intervir, 
sempre que o tra<;ado da estrada se 
defrontasse com.algum grupo indígena. 
O custo social de vidas índias era 
assegurado na própria FUNAI por seu 
mandatário máximo de entao, o Gal. 
Bandeira de Melo, responsável, entre 
tantos malefícios aos índios por ter 
autorizado urna polít'ica indegenista 
coadunada ao programa de abertura e 
construc;ao de tantas transamazónicas, 
como ressalta Shelt.on Davis (1978). O 
autor assinala ainda que o governo 
Médici teria autorizado a FUNAl e a 
SUDAM a nao medirem esfon;os para 
a "paóficac;ao" de aproximadamente 
trinta grupos tribais ao longo da 
Rodovia. Corno se ve, em últitna 
instancia aquele que se diz orgao oficial 
de prote~ao ao índio nao fez mais do 
que s~ryir de ponta de lan<;;a ao avan<.;o 
do 'capitalisn10 transnacional, em 
detrirnento da razao de sua própria 
existencia . Era o mornento de se 
questionar o trac;ado da Estrada e de se 
fazer prevalecer a soberania das 
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sociedades indígenas. Afina!, era este o 
papel que se esperava de um orgao de 
protec;ao aos índio~ .. 

Mas, voltemos aos PARAKANA. 
As primeiras. aparic;óes des tes Tupi 
datam do início do século, por volta de 
1910, quando, segundo Nimuendajú, 
teriam expulsado de seu antigo 
território, no rio lruaná, os índios 
ARARA-PARIRI. Arnaud registra, em 
seu trabalho datado de 1971, e 
publicado a través de Boletim do Museu 
Emílio Goeldi de Belém do Pará., os 
contatos dos PARAKANA com o ex· 
Posto do S.P.I., localizado no Km.67 da 
antiga Estrada de Ferro Tocantins, em 
dois períodos distintos. O primeiro 
compreende desde 1927 até 1938, 
quando foram vitimados com urna 
epidemia de sarampo. O segundo, mais 
recente, ocorreu entre 1953 e 1965, 
quando novamente abandonaram suas 
visitas a sede daquele Posto. Note-se 
aquí, que os períodos distinguidos por 
Arnaud evidenciam um tempo nao 
menor de dez anos cada um, enquanto 
que o espac;o de tempo de abandono ao 
contato, pelos índios, nao é inferior a 
qurnze anos. 

Com a construc;ao da T ransamazóni
ca, a FUNAI lanc;ou em 1970 tres 
frentes de pen~trac;ao a "cata" destes 
índios, o que se revelou, como veremos 
adiante, urna das mais desastrosas 
experiencias do indigenismo brasileiro. 
Um outro grupo PARAKANA viria a 
ser contatado ao iñício· de 1976. Tal 
con10 o anterior, es tes ·nao 
conhece rian1 melh.or sorte. É 
conveniente que deixemos claro o que 
entenden1os por frente de penetrac;ao. 
Este é o termo que indica o 
deslocamento de urna equipe, toda ou 
en1 parte, através da mata, seguindo 
vestígios de grupos tribais até bem 
próximo aos tap1ns ou aldeias, 
fon;;ando o contato. Difere, pois, de 



frente de atrac;ao visto que esta após 
um prévio estudo da área de 
perambulac;ao do grupo, o que também 
pode ser feito pela primeira, elege um 
determinado local, nao próximo a 
tapiris e aldeias indígenas, e, assenta 
acampamento sem, no entanto, e 
mesrno realizando pequenas incursoes 
pelos arredores, forc;ar o contato. Este, 
só acorrerá quando a comunidade 
assim o desejar. Enquanto a segunda 

· carrega em si toda éaracterizac;ao até 
mesmo filosóHca do ,trili:P~lho 
indigenista, a primeira manifesta-se 
pela própria negac;ao desse trabalho; e 
infelizmente, é esta que tem-se 
revelado mais constante junto ~ 2.ª 
Delegacia Regional da FUNAI. 

Os PARAKANA, em suas duas 
experiencias de con tato com 
representantes da sociedade brasileira, 
passaram a viver sob o jugo da FUNAI, 
principalmente através de sua 
representác;ao sediada em Belém do 
Pará, a 2.ª Delegacia Regional. 
Procuremo~, agora, nurria breve 

análise, apresentar ambas as situac;oes, 
antes d~ adentrarmos ·ao problema que 
hoje os assol~ sobremaneira: · a 
construc;ao da Barragem de Tucuruí. 
Como dissemos ao inícib desta 
apresentac;ao , os fatos nao se 
constituem de modo isolado. E, no 
caso PARAKANA, os fatóres que os 
levaram a dramática situac;ao que vem 
vivenciando, tem seu ponto inicial na 
própria "pacificac;ao". Este termo, vale 
dizer, pressupoe a existencia de um 
estado beligerante. Se este existe, de 
fato nao é pronunciado pelo grupo . 
tribal qualquer que seja, mas, sim, por 
frentes pioneiras ou mesmo a~ de 
penetrac;ao da FUNAI. Desta forma, o 
tenno pacificac;ao (com ou sem aspas) 
denota tao-somente urna v1sao 
etnocentrica e colonialista, inclusive de 
indigenistas. Revela ainda, rios parece 
óbvio, urna atitude romantica, 

desconsiderando o sistema de relac;oes 
existente entre · grupos étnicos 
diferenciados. · 

Assim, o primeiro grupo 
P ARAKANA -que alcanc;ava em 1970 
aproximadam-ente 150 pesso~s', · 
chegou ao final de 1971 com nao mais 
do que 92 índios. Aos 58 mc>rtos ne·ste 
primeiro ano de contato, pode-se 
imputar como "causa-mortis,, a gripe, a 
malária, a d~sinteria. Contudo, nao 
pararam ~í os atentacjos 'contra esta 

. comunic;iade,. pr9venientes de ac;óes 
espúrias · e .. omissoes culposas.. da 
própria FUNAt · Tant9 isso é v~rídico 
qóe. Sheiton ·oavis relata nest~ ~eu bem 
apropriado ''Víti~as do ~ilagre,, que o 
médico Antonio Medeiros ao visitar a 
aldeia PARAKANA, localizada- na 
Reserva Parakana, lgarapé Lontra, em 
novembro de 1971, c"onstatou que 35 
índias e alguns funcionários do orgao 
oficial de prote<;ao ao indio, em sua 2ª 
Q e 1 e g a c i a 'Re g i Q na 1 , esta va m 
contaminados com doenc;as venéreas. 
Como sequela, oito ·crianc;as nas<;eram ' 
cegas. Tivemos nós oportunidade de 
observar, quando d~ nossa primeira 
viagem aquela área, . em . . 1975, a 
presenc;a · da · cegueira em. duas 
mulheres adultas, remanescentes das 
presenciadas pelo Dr. Madeiros. Este 
médico afirn1a tambem a existencia de 
''um quadro de promiscuidade entre 
índios e gente de fora". A Aborígenes 
Protection Socyety de Londres_, afirma · 
em. seu artigo datad9 de 1973 que, 
muito embora tivesse sido criada urna 
Reserva para .es tes Tu pi, os 
trabalhadores das companhias de 
construc;ao da Transamazónica 
frequentavam a aldeia indígena, 
f ornecendo presentes aos home ns e 
violentando syas mulheres. Cabe aquí 
ressaltar que a Reserva. Parakana, . 
criada em 1971, nao representa sequer 
urna mínima parte do tradicional 
território de per~mbulac;~o dós 
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fil 



P ARAKANÁ, que t~m .no percurso de 
Marabá e Altamira, portanto 
aproximadamente 500 Km., a extensao · 
real de seu território. · 

As interferencias junto a este .srupo 
tribal infeliEmente continuaram a .. ~ ... ' 

acontecer; se1 antes, a humilhac;áo 
. perpetrada a es tes indios fo~a · 

enderec;ada a. saúde dos PARAKANA, 
a partir de 197 6 se a tingi u a órgani zac;áo 
social da comunidade. Proibiu-se as 
práticas de enterramento dos rnortos e 
a feitura de f ogos dentro de .. casa; como 
também se transferiu a toda urna aldeia 

' . 
para_ junto da sede do .Posto Indígena. 
Obser':'e-se ainda que as . casas 
f oram construí das sob a orientac;ao de 
funcionários da FUNAI, 2.ª Delegacia 
Regional, desconfigurando totalmente 
o padrao habitacional PARAKANA. 
Tais · mudanc;as, como nao poderia 
9.eixar de acontecer, acabaram· por 
levá-los ·a urna excessiva dependencia 
do orgao oficial, inclusive quanto ao 
aspecto alimentar. 

Já com relac;ao ao grupo contatado 
em 1976, a orientac;ao da FUNAI em 
nada. se modificou. Ao contrário, 
carreg~ o agravante de ~ encontrar a 
própria frente de penetrac;ao bastante 
depauperada físicamente, sendo pois, a 
responsável pela transmissao · de 
malária e gripe aos ín~ios, e de 
transferir toda a comunidade (40 
pessoas) de seu local de contato, o Rio . 
Anapu, próximo a localidad~.. de 
Altamira. De janeiro del 76 até·· a· 
presente, estes PARAKANA sofreram 
duas transferencias. A primeira 
ocorreu em outubro desse ano, quando 
foram retirados pela FUNAI, 2.ª 
Delegacia Regional, do Rio Anapu e 
deixados na entao Base Avanc;ada de 
Pucun.¡í, próximo a um vilarejo do 
mesmo nome, onde .os encontramos 
em janeiro de 77 . Contavam, entao, 
com nao mais de 29 pessoas . As 
epidemias de malária e gnpe que os 

88 

acompanharam desde a proximidade 
com a frente de penetrac;a.o, · lhes 
ocasionaram 11 mortes. Em fevereiro 
ainda. desse ano, após passarem 6 
meses apro~imadamente junto aquela 
Base, . foram estes ' índios levados a 
Reserva · · Pucuruí, perto do local 

' ' 1 

anterior e residindo µor , rnais sete 
meses na sede do Posto Indígena. 
Nesta área conheceriam outro 
problema, o Projeto Serraría da 
FUNAI. ·. 

A FUNAI Regional, em .. sua 
experiencia em c9nstruir aldeia para os 
indios, fez mais esta em setembro de 
1977, e, como já de hábito, 
desconfigurando o padrao habitacional 
PARAKANA. f\ssim é que, se na 
Reserva. Parakana a aldeia ao ser 
transferida para urna proximidade de 
trinta ·metros do Posto Indígena, 
passou a contar com dez casas, 
situadas em arruamento, cinco de cada 
lado, e construidas em · moldes 
regionais caboclos, na Reserva 
Pucurui, embora a FUNAI Regional 
nao tivesse dividido a aldeia em casas, 
mantendo-se urna única moradia, ela. 
também desconfigurou a habita~ao 
PARAKANA, visto que introduziu a 
cobertur~ . de ca vaco e deixou as 
par'ed~s laterais a descoberto. A aldeia 
.PA.RAKANA tradicionalmente 
consistiría de. urna única grande casa 
retangular, coberta ao teto e 
lateralmente com palhas:.de-baba~u, 

· presas em amarradio de ~ipó, e se 
estendendó até o chao, possuindo 
ainda de. quatrc{ a seis aberturas. 

Entretanto a FUNAI Regional nao se 
ateve áo respeito humano que bem 
poderia . ser traduzido inicialmente na 
NAO transferencia deste · grupo 
indígena, contatado no Rio Anapu; mas 
isto sim, reservando-lhe a área em que 
habitavam, onde viviam bem. e foram 
contatados mal. Esta transferencia 
significa acima· de tudo, urna afronta ao 

' 



poder de auto-decisao e, consequente
me n te, urna intervenc;ao na 
organizac;ao social da comunidade. Em 
segundo, e este fator é tao importante 
quanto o primeiro, ficou patente o 
desrespeito as n"ormas estatutárias do 
Estatuto do f ndio .que afirma ~m seu 
artigo 20, ser a .remoc;ao de grupos 
tribais possível quando em caráter 
excepcional, e tal providencia 
somente poderá ser ·determinada 
em decreto da Presidencia da 
República (grifo nosso). Portanto, 
sequer o Presidente da FUNAI possui 
autoridade para tal encargo, o que 
implica em dizer da infringencia aos 
preceitos estatucionais, visto a 
autorizac;ao ter partido ou ser tao- • 
somente .consentida por urna mera 
Delegacia Regional. Mas continuemos. 
F ac;amos de con ta que primeiramente a 
comunidade aceitava em ser 
transferida, o que nao é verdade 
segundo . a mesma nos afirmou em 
campo no ano de 1977 (ela nao queria 
ser removida do local em que se 
encontrava e só aceitou acompanhar a 
frente de penetrac;ao face ao precário 
estado de saúde em que estava, após 
ter-se aproximado dessa); ou, entao, 
que inclusive a autorizac;ao 
Presidencial tivesse existido, o qtie 
também nao possui verac.idade, já que· 
sequar foi requisitada; era, pois, de se 

' esperar que ao meno~ fósse preparado 
um mínímo de infra-estrutura aos 
PARAKANA, no local pa~a onde 
seriam transladados. E, nos parece 
claro, antes que tal remoc;ao viesse a se 
consumar. T odavia, nem ao menos 

· urna ro<; a f oi objeto de trabalho por 
par.te da FUNAI Regional. A única 
exietente era urna pequena capoeira 
plantada há tempos pelo sertanista 
Telésforo Fontes, já falecido, contendo 
quase exclusivamente alguns pés de 
bananeira . A comunidade composta de 
apenas quatro homens adultos, sendo 

um paralítico, e infectada de malária e 
gripe nao se encontrava em condrc;oes 
adequadas ao trabalho de roc;ado, no 
qua! o homem participa através da 
derruba da mata e limpeza do terreno. 
Por outro lado, cac;a e pesca a mata e os 
igarapés da Reserva Pucuruí já nao 
mais produzem ·a contento, face · ao 
desmatamento . de que está senda alvo 
este. território, pela própria FUNAI, 
com a instalac;ao do Projeto Serraría e a 
invasao do mesmo, por funcionários 
desta, em cac;adas de espera . e 
armadilhas. Como se pode observar o 
estado de dependencia, inclusive 
alimentar, até mesmo de farinha, foi 
também· aqui enderec;ada . O 
depauperamento a que f oram lanc; a dos 
ambos os grupos PARAKANA, em 
qualquer nivel. que se queira no con tato 
interétnico, se constituí, na verdade, 
em caminhos que facilitam a 
subordinac;ao da comunidade perante 
as administrac;ües regional e local da 
FUNAI, despersonalizando o grupo e 
levando a sujeic;ao a se permear através 
da organizac;ao social. 

Assim, se encontram · ambos · os 
grupos PARAKANA, com ~enC's de 
dez anos de contato cbm 
representantes da sociedade dita 
éivilizada e que eram classi(icados por 
Darcy Ribeiro (1970), como isolados. 
Tal situac;ao se agrava a inda mais ao 
refletirmos que .estes elemento~ 
provem de um orgao que se diz de 
protec;áo ao indígena. 

A partir de 1975, outro problema 
passaria a ameac;ar a sobrevivencia dos 
PARAKANA: a Barragem de T ucuruí, 
planejada desde 1973 e com previsao 
para o início de suas operac;óes em 
1983. Esta obra faraónica, gerando 8 
milhoes de Kws, inundará total ou 
parcialmente cerca de seis municípios e 
ambos os territórios PARAKANA, 
além de abrigar urna remodelac;ao no 
trae; ad o da Rodovia T ransamazonica 
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no percurso que compreende as áreas 
indígenas. Enquanto a Reserva 
Parakana será inundada em 60%, 
incluindo-se também a variante da 
T ransamazónica que adentrará ·em 23 
Kms. sua superfície, a Pucuruí .o será 
em 80% aproximadamente com as 
águas da Barragem. 

A idéia de se construir T ucuruí nao é 
recente. A rigor esta gigantesca obra, 
que orc;ará por volta de 6 milh5es de 
dólares, data muito antes do 
movimento de 64, e seu projeto era 
conhecido como Hidrelétrica de 
ltaboca. lsto, implica, pois, que no 
mínimo a proposic;ao de urna barragem 
junto ao Rio T ocantins era bem anterior 
a construc;ao da própria Rodovia 
T ransamazónica. Refletindo sobre tal 
situac;ao, podemos observar que um 
planejamento melhor equacionado 
talvez representasse urna nao 
importunac;ao aos PARAKANA, ao 
rnenos náo de forma tao violenta e 
drástica como a que se consumou e 
vem se consumando. Além disso, cabe 

. assinalar que a Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí favorecerá principalmente ao 
consórcio japones "LMSA" e foi 
apontada por um parlamentar paulista 
como um crime de "lesa-pátria", pois 
que, "a energia produzida pela Usina 
será vendida a ALBRAS ao prec;o 
corresponden te a um terc;o de seu valor 
no mercado internaciónal, e por um 
p1 azo · de vinte anos, sem reajuste ou 

, . ,, 
acresc1mo . 

A construc;ao da Hidrelétrica de 
Tucurui foi apresentada a FUNAI como 
obra em caráter prioritário na Regiao~ 
tanto que em 1972 as Centrais 
Elétricas Brasileiras S . A . -
ELETROBRAS - havia retomado os 
estudos iniciados pelo ENERAM, 
Comite Coordenador de Recursos 
Energéticos da Amazonia. Em 1973, foi 
criada as Centrais Elétricas do Norte 
do Brasi! S.A. - ELETRONORTE - , 
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subsidiária da ELETROBRAS, e que 
recebeu desta a incumbencia de dar 
prosseguimento aos estudos 
elaborados até entáo. Ao que se sabe 
nao foi dada a FUNAI qualquer 
participac;ao na elaborac;áo e discussáo 
acerca da · localizac;ao e possíveis 
consequencias coma edificac;áo desta 
Barragem. E, nao há no plano de 
trabalho desta · Empresa um ítem 
sequer que mencione os problemas que 
causarao as áreas indígenas, nao s6 as 
PARAKANA, mas, também, as do 
grupo GAVIAO, por onde passará a 
linha de transmissáo da gigantesca 
obra. Por outro lado, a FUNAI, sem 
discussáo , aceitou o fato . Isto, 
entretanto, era pouco. Autorizou, 
c onforme já mencionamos, a 
implantac;ao de urna Serraría dentro da 
Reserva Pucuruí, que chegou em seus· 
desmatamentos a urna proximidade de 
simplesmente um ql;lilómetro da aldeia 
recem-transferida. O fato causou 
seríssimas preocupac;oes aos índios 
que só nao se retiraram da área, 
naquele mesmo ano de 1977, numa 

·tentativa de retorno ao Rio Anapu, 
regiao sempre referida por eles como 
s.~ndo de muita fartura, tace ao precário 
estado de saúde em que se 
encontravam. Como podemos 
observar, os anos de 1970 e 1976 
rep·resentaram momentos históricos na 
vida dos PARAKANA, com saldo 
altamente negativo. No entanto, talvez 
buscando urna ·. saída a tao deplorável 
situac;;ao a que foram jogados estes 
Tupi, a FUNAI autoriza a criac;a9 de um 
trabalho de assessoramento a 
t r a n s fe re n c i a de a m b a s a s 
comunidades, caracterizada como 
irreversível. 

Foi dado inicio, em abril de 1978, a 
um trabalho que objetivava se orientar 
através do pensamento PARAKANA. 
Assim, após cinco meses de 



conversac;ao com os índios e viagem a 
urna regiao anteriormente habitada por 
eles, foi eleita a área, em comum acordo 
com as comunidades, para a · qual 
deveriam ser destocados, a partir de 
julho de 1980, segundo planejamento 

• 
elaborado. Como parte de urna 
pequena infra-estrutura, que deveria 
ter sido ampliada durante v ano de 
1979, iniciou-se um pequeno roc;adó 
junto ao igarapé do Meio, mais 
precisamente . no local denominado 
"Po<;ao dos Caboclos". O novo 
território, oficialmente eleito em 
dezembro de 78, em comp~nhia de urna 
equipe .da FUNAI, compreende parte 
da área de perambulac;ao tradicional 
<lestes índios (une a regiao do Rio 
Cajazeiras, no igarapé do ·Meio, a parte 
da Reserva Parakana, em seu limite 
junto ao igarapé Pucuruí). Afirmamos 
possuir a regiao caracteres 
representativos culturais, visto que os 
P ARAKANA sao formados por dois 
sub-grupos, os APUITEREWA e os 
T APIIPI. Enquanto os primeiros se 
localizavam entre os Rios ltacaiunas, 
Té\pirapé, Cajazeiras, este ·em seu 
bra<;.o da Direita, os T APllPI se . 
radicavam a partir do brac;o da Direita e 
se enderec;avam aos Ríos Anapu, 
Pacajá, apro>s:imadamente. Oeste 
modo, a nova área satisfaz até onde é 
possível, a manutenc;ao do real habitat 
do grupo como um todo, mas partindo 
de segmentos quando em separado 
historicamente. Vale dizer que a 
Regiao Cajazeiras, formada pelos 
igarapés da Esquerda, do Meio, ·da 
Direita, tinha sido solicitada para 
interdic;ao, para contato de índios 
p ARAKANA, pela FUNAI Regi~nal, 
d~sde o ano de 1973. Contudo, esta 
1nesma Unidade sediada ern Belém do 
Pará, após ter oficializado, através do 
OFl 12 de 10/12/ 73, o interesse nesta 
área, de 220 mil hectares, houve por 

· bem aceitar urna drástica reduc;ao do 
território para tao-somente 20 mil 
hectares, e , que compreendia 
unicamente o igarapé do Meio. 
Sornando-se a isto o a~andono a que foi 
relegada a área pela FUNAI Regional, a 
existencia de um número cada vez 
maior de posseiros se fez presente. Já o 
Rio Anapu, preferencia inconteste da 
~omunidade sitiada na Reserva 
Pucuruí, foi descartado pela mesma 
após tomarem conhecimento de um 
massacre de outros PARAKANA 
pelos índios XIKRIN do Rio Bacajá, 
inimigos tradicionais 9estes Tupi. A 
área Anapu foi díspensada, devido ao 
temor de se encontrarem novamente 
com aquele sub-gn . .:po Kayapó. A 
comunidade da Reserva Pucuruí, que é . 
formada exclusivamente de 
APUITEREWA, informa que de um 
único grande grupo passaram a 

. existencia de tres ménores: um 
conté).tado em 76, que sao eles; outro 
massacrado pelos XIKRIN, em 1977, e 
do qual provavelmente ainda existam 
alguns sobteviventes; ·e outro que nao 
sabem de seu paradeiro1 (há 
possibilidade destes dois últimos terem 
se unido novamente). A área de 
perambulac;áo destes índios 
PARAKANA seria a contígua a regiao 
das cabeceiras . dos Rios Anapu, 
Bacajá, ·cajazeiras e outros. Segundo o 
índio JAWARAWA, da Reserva 
Pucuruí, os PARAKANA andejos 
estariam muito · próximos ao igarapé 
Cajazeirinha, brac;o do igarapé do 
Meio. 

T odavia, desde o final do ano · 
passado, quando foi efeita a nova área 
PARAKANA, até o presente, a FUNAI 
nada fez para que a demarcac;ao 
territorial se · concretizasse; sequer 
publicou algu~a nota oficial, no sentido 
de pre.servar o território de interesse 
dos PARAKANA (em anexo, 
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apresentamos cópia do mapa da nova 
área, realizada nesta escala. pelo 
desenhista Guilherme Leite - Museu 
Emilio Goeldi). 

Quanto a um possível questionamen
to pela FUNAI em relac;ao a 
ELETRONORTE, cabe . o já citado 
artigo 20, que afirma somente ser 
possível a rem~ao de ·grupos tribais, 
quando se constatar a inviabilidade de 
permanencia dos mesmos no local a ser 
afetado por obras do interesse 
nacional. Nao discutimos o valor que a 
Hidrelétrica de Tucuruí possa ter. No 
en tanto, esse mesmo artigo do Estatuto 
do indio, em seu parágrafo terceiro, 
reza também que somente em último 
caso a transferencia de grupos 
tribais será autorizada (grifo·nosso). 
Indagamos, en tao, que estudos · foram 
realizados pela FUNAI, ou a sua 
ordem, com intuito de se arguir, a 
necessidade de tal Barragem ser 
construída no local em que está sendo 
edificada? Ao que saibamos, nenhum. 
Nada existe no plano desta 
monumental obra que mencione o 
ressarcimento ~s comunidades 
P ARAKANA, ao menos em "quid"; is to 
é, que preserve aos índios o direito 
inalienável, inclusive no aspecto 
ecológico, de área equivalente a que 
residem. E, tornamos a frisar, o 
território já está eleito oficialmente há 
um ano e até o momento nenhum 

· providenciamento foi tomado para a 
sua efetiva demarcac;ao. Referente a 
esta situac;ao, cabe aquí um parentesis: 
ao fim do ano passado, quahdo da 
e le i e; a o de s se novo t e r·ri t 6 r i o 
PARAKANA, foi computado pela· 
equipe responsável nao mais do que 13 
casas de posseiros. Já em maio deste 
ano de 1979, o CIMI, em su~ Regional 
Norte 11, ao visitar a regiao computou 
nao menos·do que 40 famílias. Observe-
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se que esta avalanche de posseiros 
adentrando a área eleita e 
proximidades, se deve a inundac;ao do 
trecho da T ransamazonica e ao 
descaso da FUNAI em nao ter alertado 
o povo sobre o interesse do território 
para os PARAKANA. Pensemos um 
pouco acerca do problema. Assim é 
que desativa-se a área da Regiao do 
Anapu em 1976, quando ocorre a 
transferencia desses índios para a 
Reserva Pucuruí; um ano após 
acontece um massacre de outros 
PARAKANA, ainda nao contatados, no 
Río Bacajá, próximo ao Río Anapu, o 
que demontra ser aqueta área 
pertencente ao habitat do grupo. 
Ternos, entao, que aproximadamente 
27 índios ( 11 do grupo contatado em 76, 
e, 16 do grupo massacrado, conforme o 
sertanista Osmundo dos Anjos) foram 
mortos em um ano. Além destes, e 
ainda segundo o Sr. Osmundo, vários 
PARAKANA sairam bastante feridos 
do encontro comos ·xIKRIN do Bacajá, 
o que faz supor que de aproximada
mente sessenta índios desse grupo 
Tupi nao permanec;am vivos senao a 
metade, ou ainda menos. Ademais, o 
grupo transferido para a Reserva 
Pucuruí o .fora para um local que no 
mínimo corría o risco de desaparecer 
sobas águas da Barragem de Tucuruí, 
o que implicaría fatalmente em nova 
transferencia destes PARAKANA. f: 
realizada, entao, a escolha de urna nova 
área que, repetimos, sequer é tornada 
pública pela FUNAI, salvaguardando a 
sobrevivencia dos PARAKANA, como 
também até o presente nao foi 
requisitada a autorizac;ao Presidencial 
que possibilite a consumac;ao desta 
nova remoc;ao. Assim, está-se 
contribuindo para a f ormac;ao de no vos 
quistas sociais, que poderao tomar 
proporc;oes incrivelmente grandes se 
medidas urgentes continuarem a · ser 
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postergadas. Os exemplos GUAJAJA
RA, KAINGANG, TEMB~, APURINA, 
e mais recentemente os XIKRIN do 
Cateté, entre outros, sao bastante 
claros e precisos. O avan<;o de grandes 
proprietários de terra, diretamente, ou, 
através antes de colonos e posseiros, e 
posteriormente postos a margem, ou, 
ainda, de empresas monopolistas qe 
capital externo, como diría Fernandes 
Días, sao notórios e se fazem presente 
no cotidiario. 

Pois bem, quanto ao trabalho de 
assessoramento a transferencia dos 
PARAKANA, este se encontra 
totalmente paralisado; de fato, desde o 
início de 1979. Naquele período, por 
problemas relativos a nao continuidade 
do Convenio firmado entre a FUNAI e a 
ELETRONORTE, ao início de 1978, 
esta Empresa nao mais continuou a 
subsidiar os trabalhos. A FUNAI, por 
sua vez, também nao assumiu, até o 
momento, compromisso algum em 
regu\arizar tal situac;ao. O trabalho 
contava ªºmenos coma demarca<;ao 
da no\{a área ainda para 1979, 
juntamente com a retirada e 
reassentamento dos posseiros ali 
existentes. Previa ainda a continuidade 
de infra-estrutura, que deveria constar 
de roc;ados e estabelecia a constru<;ao 
de duas enfermarías, urna em cada 
aldeia, visto que, de acordo com o 
desejo da comunidade da Reserva 
Pucuruí, nao seria aconselhável a uniao 
de ambas as aldeias. Propunha ainda 
um trabalho a nível educacional, que 
possibilitasse urna maior v1sao e 
compreensao do que vinha . 
acontecendo a ambos os grupos, desde 
o contato, o qual só estaria findo ·em 
1983. Contudo, todo este trabalho, que 
diga-se de passagem estava apenas 
dando os primeiros passos, foi pasto 
por terra pela própría FUNAI, que até . 
agora nao tomou medida alguma que 

fosse indicadora de atitude benéfica em 
relac;ao aos PARAKAN.A: E, a 
continuar com esta sistemática de 
opera~aes negativistas, os P ARAKA
NA da Reserva Pucuruí deverao ser 
simplesmente levados a superficie 
sobrante da Reserva Parakana, 
possibilitando, inclusive, a criac;ao de 
problemas bastante sérios entre ambos 
os grupos, visto que somente aceitam 
se visitar e nao em residir tao próximos. 

Por outro lado, é necessário que 
fatos <leste t'ipo que correm o risco de 
se tornar ratina neste País, haja vista a 
quantidade considerável de projetos 
hidrelétricos, tanto ao Norte, atingindo 
territórios PARAKANA e GAVIAO, 
dentro em breve, ou, entao, ASSURINI 
e ARAWETE (estes últimos contatados 
eín 1976) como complexo hidrelétrico 

· para Altamira, por enquanto em 
estudos, mas que poderá ameac;ar a 

. sobrevivencia, até mesmo física dos 
ARARA, ou, ainda, a hidrelétrica de 
Balbina, programada para operar em 
1985, e que atingirá as terras dos 
WAIMIRI-ATROARI;· como ao sul, 
onde os territórios KAINGANG, 
GUARANI, XOKLENG, sofrem a 
ameac;a de inundac;ao pela 
ELETROSUL (veja "Projeto Uruguai: 
os barramentos e os índi6s" - UFSC 
- Silvia Coelho dos Santos, Paul 
Aspelin, Aneliese Nacke, Regina Silva), 
sejam tornados públicos e discutidos 
amplamente e nao permanec;am jamais 
reduzidos ao "bel-pensar" de meia 
dúzia de indivíduos tratando o homem 
como objeto de seus interesses político
económicos, estranhos aos seus 
anseios indígenas e também do próprio . 
povo brasileiro. 

Na tentativa de analisar a . 
problemática PARAKANA e, em geral 
a indígena, guardadas as propon;oes de 
cada urna das realidades índias·, é que 
acreditamos ser possível urna a<;ao 
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mais abrangente, abarcando toda a 
questao amazónica. Portanto, a 
necessidade de se pensar em ambas de 
modo conjunto, a qual revela a 
interdependencia ao nível biótico, se 
faz imperativa. 

Nao eremos que existam dúvidas de 
que as popula<;oes indígenas vivam hoje 
urna guerra; urna guerra surda , onde as 
baionetas sao os "slogans" do "milagre" 
e os canhoes o maquinário de tratares e 
moto -serras e os vultosos 
investimentos arralados ao extermínio 
étnico. No caso das popula<;oes tribais, 
a interferencia capitalista se amplia a 
outros estratos culturais que nao 
somente o económico, mas, atingindo o 
ecológico, o político, o psicológico, etc ., 
enfim a cosmovisao do grupo e, 
contribuindo decisivamente para a 
desagrega<;ao do ethos tribal e a 
consequente marginaliza<;ao. Atada a 
política-económica governamental, a 
política indigenista oficial se ve a 
reboque daquela e busca, quando o faz, 
tao-somente mediatizar a sobreviven
cia índia comas "frentes de expansao", 
em detrimento de um papel 
mantenedor de atitude pró-índio. Oeste 
modo, esta política indigenista atende 
basicamente a dois processos 
económicos: expropriar as comunida
des. indígenas de suas terras e 
transformar o índio em mao-de-obra 
barata para os empreendim'entos 
capitalistas, nacionais ou estrangeiros, 
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sob as benesses do Estado. Assim, a 
necessidade de se repensar o "modelo" 
e além disso · o próprio conceito de 
Estado Brasileiro e toda a sua 
simbologia é premente. 

Entretanto, e de acordo com Bastos 
(Geopolítica Nacional e Sociedades 
Indígenas - em preparo) "até que 
ponto é legitimo, pois a sua legalidade 
nao se discute, o expansionismo da 
sociedade brasileira sobre sociedades 
indígenas localizadas desde tempos 
imemoriais neste país?., Ou, será que a 
primeira teme os modos alternativos de 
produc;ao gerados pelas últimas? 
Acreditamos que nao, embora 
saibamos que a propriedade tribal, 
comunal, da terra representa urna 
afronta a um Estado conformado a 
condi<;ao de propriedade privada 
capitalista. E, se nao, que destino estará 
reservado a estas na<;oes e a estes 
PARAKANA, senao o de antevermos a 
forinac;ao de proletários étnicos . 
diferenciados? Que soberanía nacional 
tem soberanía tanta para afrontar 
na<;;:oes autenticamente soberanas? 
Que nexo existe entre a política 
indigenista oficial e as popula<;oes 
tribais que lhe autorize a tantos 
desmandes e ingerencias na 
organizac;ao social desses grupos? 

Antonio Carlos Magalhaes 
Museu Goeldi 
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1 ·Os índios de Roraima e a Política Local. 
Il- Yanomami 

Localiza<;ao e populac;ao - Histórico - A situa~ao de contato-Miner ii<;ao· 
Coloniza<;ao - A FUNAI na área - Proposta e declara~0es para a delimita<;ao do 
t~rritório Yanomami. Lev.antamento . aéreo • Funai 1977 : Con5idera<;oes · 
antropológicas -Saúde - Considerac;oes Jurídicas -Comissaopelacria~aodoParque 
Yanomami - Ecología - Considerac;ües finais. 

1 - Os Indios de Rorabna e a 
política local 

O território de Roraima, é· ~ .última 
unidade da Federac;ao na qual, até 
1979, metade da . popula~ao era 
indígena. , , 

Vivern. nesta regiao os representan
·tes de pel~ menos dez pqvos indígenas 
(Yanomami, Waimiri-Atroari, Wai-Wai 
e Maiongong que vivem na floresta, 
Makuxi, Taurepang, Arekuna, 
lngarikó, Pantamona e Wapixana que 
vivem em campos naturais), num total 
de cerca de 30.000 índ~os. 

Vários outros grupos indígenas 
foram ~xtintos nos últimos cem anos, 
ent~e eles, citados por vários 
pesquisadores, os: Maku, Pauxiana, 
Sapará, Purucotó, lakuná, Iaurana, 
Auaqué,Caliar.a, Piaroa, Maracana e 
Paraviana. ,. . 

A áre2i de campos naturais é 
historic.lmente a que prirneiro ~uscitou 
o interesse dos invasores de áreas 
indígenas. que, provenientes na maioria 
do Nordeste, a procura do Eldoradoou 
f or agidos da justi<;a, se instalaram na 
regia? onde se casaram com mulheres 
indí~enas . 

A capifal do T erritório de Roraima, 
Boa Vista, nasceu em ~830 de urna 
faze11da de gado; que, por ·sua vez, 
estava localizada onde, anteriormente, 

havia ~a ~ldeia dos índios Paraviana; 
a outra cidade roraimense, Caraccuaí, 
foi implantada no local de um antigc) 
curral de boí.- . . 

Na his~ória de Roraima, desd~ os 
tempos .do Brigadeiro Lóbo d'Almada, 
até hoje, os indigenas foram semi 1re · 
cónsiderádos menos importantes do 
qu~ o bo.i; aldeia·s incilgenas estao 
cercadas e. até divididas ao meio p~lo 

. arame .farpado, outras, no passado, 
foram incendiadas propositalrñer•~ 'Jor 
vaqueiros · e · fazendeiros: Há qu1nze 
anos atrás, ·ouvf relatos de fazende1ros 
que tinham: ~c1ido índiós a_ fogo com 
o fe·rto usada . para marcar os bois; 
qu<,lntos ~o5 náO foram "af~tados" a 
tiros ou. "punidos'' com o chicote. 

As aldeias dos_ índios estao sen1pre 
rriais apertadas,. cedendo terreno aos 
currais para os bois; currais que, alias, 
sao na maior parre feito~ pelos próprios 
·indios, explorados c~mo mao dé obra 
·barata e de. forma escravagi~ta. 

É. sintomático que . o SPI tenha 
iniciado . a sua atividade em. Roraima 
com urna fazenda~ ,que· até 1970 f Ói a 
(lnica ati~idade . ''indigenista" no 
T erritório, iunda que notoriamente 
fosse a . única .fazenda, -talvez do 
mu·nd9, na qual ~s bois nao 
aumentassem. 
· Até o co~o de 1979, esta fazenda 
f oi urna das priricipais preocupa~C>es da 
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FUNAI na área, mas, ainda assim, foi 
invadida ilegalmente j>or cerca ·de 60 
fazendeiros que criarn na área perto. 
de 50.000 cabe~as de :gado sem pagar 
impostos ou arrendamento a ninguém. 

Estudos recentes calcularam que 
para se c_riar urna rez (vaca ou boi), sao 
necessários nesta regiao 8 ha. de terr~; 
isto quer dizer, o fazendeiro nao se 
preocupou em Roraima de melhorar o 
terreno e plantar capim; _ até hoje 
'sempre foi mais fácil alargar a~ cercas, 
ou simplesmente nao faze-las, para que 
o gado se alimentasse onde bem 
quisesse, destruindo as r~as dos 
índios. · 

"Muitos · indios sao exímios 
va~ueiros. fT!ªS quer COrt:\O v~queiros, 
quer noutras atividades, recebem 
salários ínfimos,, (Nunes Pereira 1967). 
O mesmoautor,jáem 1967-dizia ·que os 
indios de Roraima estavam amea~ados . 
de total extin~ao; mas ~om sutpresa 
notou que existiam entre· eles 

· "dissimulados sentimentos· de revolta". 
E· ainda, "a pretexto de ensinar~lhes 
prendas domésticas, moc_inhas 
indígenas eram levádas a servir como 
amas e criadas, nas casas ·. dos 
f azendeiros, · comerciantes · e das 
principais autoridades . locais, pnee 
sofriam humilha~Oes e sevic~~s e fugiam 
ou eram violadas e lan~adas a rua, 
contraindo moléstias venéreas" ... . . 

"Meninos e rapazes,- sob a designa~ao 
·de afilhados, eram levados a servir 
como criados ou ·carr~gadores d'água, 
sendo raros os que . .nao fugiam". 
Expulsos dos sitios ·das suas malocas 
pela amplia~ao da pecuária e · . pelo 
estabelecimento de garimpos, os índios 
foram encurralados como .sadaria 
xucra, em nesgas de imensos 
latifúndios, com demarca~oes 
arbitrárias ou imaginárias, as.sináladas 
por cercas de arame farpado, tais os 
campos de concentr~.~ao nazis ta". 

Nao sao poucos . os indígenas que 
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chegando, após anos de puro trabalho, 
a ter urnas cabe~as de gado e uns 
cavalos, foram obrigados a d~sfazer-se 
deles porque invadiam "as ro~as . dos 
fazendeiros", e quando eles nao. se 
desfaziam dos·animais, estes acabavam 
desaparecendo ou morrendo 
"misteriosamente". 

Quantos indígenas nao podem mais 
. . . , 

pescar em lagos, ri9s e 1garapes; e 
quantos, para fazer e cobrir as próprias 
casas, devem trazer a madeira e a palha 
de grandes distancias, pois o mato 
próxim.o da aldeia "é do fazendeiro" 
que veta aos indios a utiliza~ao. . 

Estas terras que desde os tempos 
imemoriais eram o berc;o de herois e 
divindades mitológicas de numerosas 
na~oe~ . indígenas, estao na quase 
~otaHdade ocupada pelo boí e os donos 
dos boi5 .sempre foram amplamente 
ámparados p~la "justíc;a", isto é, 
a polícia locaL 

O depoimento de úm chefe indígena 
.(alecido há poucos anos,. da nac;ao 
'"'1akuxi, e gravado por P.S. Sabatini em 
: 91 ·5, mostra alguns dos aspectos 
dré ~-náticos da vida <leste índio e do seu · 
g:· Jpo. '.)iz ele: · Antigamente, nós 
tínhamos toda-e,\ ter_ra, tínhamos.a cac;a, 
tír.hamos o .pei~e ,. tínhamos a fruta do · 
mato: nós tínhamos tudo. Agora, o 
brancó, nos tirou aterra e nao a~hamos 
mais comida·... comemos pouco, 
comemos mal e ternos fome mesmo. 

Nao ternos mais saúde e somos 
: estragados pela tuberculose. 

Antigamente, ·nós pegavamos os 
veados·· correndo. Agora tenho 
vergonha ªº dize-lo, na~ consigo' mais 
alcan~ar nem um porco. 

Meu pai que é velho, cor.re mais do 
que eu. 

E nós, agora, ainda vamos indo bem, 
Mas tem aldeias que sao miseráveis 
mesmo, onde todos passam fome de 
verdade, e lá o branco, porque os índios 



nao tem m,ais te.rras, sempre em cima, 
para explorá-los. 

T em brancos que nao permitem mais 
de pescar, que se reservam o veado, 
que se reservam tudo. 

Antigamente, o índio matava o veadó 
pegando-o na corrida e com o fogo, 
queimava o lavrado: hoje, é proibido 
queimar o lavrado. 

E , o índio, como faz para procurar 
cornida? 

Até o peixe, o branco pegou todo. Se 
te1n urna poc;a d'água no rio, onde tem 
muito peixe, o branco diz: Esta é minha! 

E o índio pode continuar a viver · 
assin1? 

' 
E quase todos os brancos sao assim". 
Em outro trecho o mesmo chefe . 

Makuxi diz: "Olha, quando o branco 
chegou na nossa terra, índio pénsava 
que branco era do lado de Deus, o índio 
pensava que Deus tinha vindo a visitá
lo. De fato, branco tem tudo e índio 
nao tem nada: branco tem arame 
{arpado, nós nao ternos; branco tem 
·livro, nós nao ternos; branco tem 
machado de ferro, nós nao ternos· . , 
branco tem carro, nós nao · ternos; 
branco tem aviao, nós nao ternos; ... 
' Mas branco veio e roubou as nossas 

terras: e o índio nao podía mais ca~ar. 
F alou que as terras boas eram dele , 
fatou que os peixes dos rios e dos lagos 
eram dele. D~pois trouxe as doen~as. 
Depois se aproveitou das nossas 
ntulheres! E o índio se revoltou. Entao, 
o branco matou os nossos avós, matou
os massacrou-os muito, e o índio fugia 
tao rápido como a coisa mais rápida. 

Entao, o índio entendeu que o Deus 
dos" brancas era ruim. 

Quando o branco chegava dizia que 
era bom, que quería morar perto da 
gente, que nao tirava as terras da gente 
e que enquanto estivesse lá haveria 
carne para todos. 

Prometía e nao dava, e tirava as 
nossas terras. 

Dizia que ás terras eram dele, que o 
veado era dele, que o peixe era dele e 
que era tudo dele. E o índio tinha muita 
fome . 
. Voce sabe o que é a fome? 

A fome nao é brincadeira sabe? 
Eu te digo, a fom~ nao é brincadeira". 

. Numa publica~ao, que me foi 
graciosamente oferecida há tres anos 
pelo prefeito de Boa Vista, numa 
referencia aos índios Waimiri-Atroari, 
le-se:· "t: sabido que aqueles selvagens· 
nao querem aceitar a aproxima<;áo da 
gente civilizada · e tem of erecido 
hostilidades, quase sempre · de modo 
traic;oeiro, a todos que vem 
experimentando · a desventura de 
penetrar na área de seus domínios. . 

Mas, com o advento da Revolu~ao de · 
31 de marc;o, nenhum obstáculo poderá 
impedir, nao há dificuldades que 
possam interceptar ó desenvolvimento 
do Brasil, prin('.ipalmente na Amazonia, 
onde estradas estao rompendo a selva 
equatorial virgem em todas as dire~oes. 

A BR-174 é fator de integra~ao 
nacional e de ligac;ao internacional com 
a . Venezuela, nas fronteiras 
setentrionais· da pátria brasileira, cujo 
subsolo esconde riquezas minerais que 
se tradu?em nas grandes possibilidades 
económicas que as estradas ajudarao a 
descobrir". 

Le-se ainda na me?ma publit ¿u;ao 
(Antonio Ferreira de Souza): "o ac hado 
e posterior extrac;ao do ouro e do 
diamante, devem-se ao trabalho 
empfrico dos garimpeiros e 
aventureiros de toda espécie. O 
n1inério anima e enfeiti~a, Roraima 
faisca e fascina" . Nestes últimos anos, 
mais urna possibilidade económica f oi 
viábilizada pela BR-17 4, a madeira. 

De dezembro de 1975 a agosto de 
1978 foram exportados para a 
Venezuela 33.000 metros cúbicos de 
madeira. 
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Do relatório das atividades 
Governamentais de Roraima de 1978, 
consta que: o distrito agropecuário de 
R~raima, com urna área de 600.000 ha. 
é dividido em 146 lotes que váo de 2.000 
a 23.0.00 ha. , e ainda, que por ser 
possível a venda de área_s superiores a 
3.000 ha. somente com autoriza<;ao do 
Congresso Nacional, encaminharam 
aq~ele . Poder o . projeto do Distrito, . 
visando obter permissáo para venda 
dos mesmos lotes, autorizac;ao ~ssa 
que já f oi concedida. 

O IN CRA está vendendo essas 
áreas, sem precisar de · nenhum 
"Contrato de Risco", e o que vai ser 
"riscado" das áreas, bem sabemos, ~o 
os ín~ios. A madeira continuará a ser 
exportada para a Venezuela para 
abastecer o mercado mundial. 

É de domínio público que o INCRA 
está fazendo a mesma coisa no Amapá, . 

1 Pará, Rondónia; Acre e Amazonas . 
. Em relatório de urna antropól<>ga da 

FUNAI, de maio de 1977, após 
levantamento f eito em Roraima, consta 
a afirmac;aó· de que: "há · projet0s 
agropecuários, industriais e . de · 
explorac;ao de minerais para todo o 
Território, que envolvem áreas 
sabidamente indígenas, alguméo/dessas, 
cujos . grupos pouco ou nenhum 
contato mantem com membros da 

· sociedade nacional". 
O novo governador do T erritório de 

Roraima, brigadeiro Ottomar de Souza 
Pinto, em recente palestra, fazendo a 
explanac;;ao das potencialidades e das 
necessidades de Roraima ao sr. 
Ministro Mário Andreazza, sequer 
mencionou os indígenas, que 
constituem grande parcela da 
po.pulac;áo. Pleiteou, sim, a invasao de 
suas terras por garimpeiros e· a 
delimitac;ao das terras indígenas dos 
campos naturais, apenas por ser esta 
delimitac;;ao indispensável ao 
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fornecimento de títulos de propriedade 
aos fazendeiros que estao ao redor das 
aldeias. · . 

E, absurdo ain.da maior, pretende 
concluir as demarc'ac;oes as pressas, 
até o final do ano. 

Como? . 
O único levantamento das área~, 

feíto por u~a equipe da FUNAI, há 
· dais anos, é um · segredo absoluto. e 
descónfio que isto esteja acontecendo 
por causa .4as pressoes ·que ~ FUNAI 
recebe do Governo e dos políticos de · 
Roraima. Quem irá opinar sobre esta 
demarcac;áo? Quem terá a · 
possibilidade de defender os interesses 

. desses índios e denunciar os abusos a. 
Sociedade N-acional? 

11 - YANOMAMI 

Localiza<;ao e Popula<;ao 

Os Yanomami ocupam urna área de 
floresta tropical, na regiáo da fronteira 
entre o Brasil e a Venezuela. Dispersos , . 

em cerca de 320 aldeias, os Yanon1ami 
totalizam aproximadamente 16.400 
índios, constituindo-se no maior gr.upo 
ainda em grande parte isolado do 
contato coma sociedade envolvente. 

No Brasil, os Yanomami habitam 
áreas compreendidas pelo território 
Federal de Roraima e Estado do 
Amazonas, com urna populat;ao 
estimada em 8.400 índíos, a · grande 
maioria dos quais vive ainda segundo 
seus padroes culturais tradic_ionais. 

Histórico 

t incontroversa a ocupac;ao da área 
suprareferida pelos Yanomami desde 
tempos remotos. Comprovam-na a 

. própria tradic;ao oral . dos indios · e 
relatos de diversos exploradores e 
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membros de expedic;oes científicas 
que, desde 1787, percorreram a regiao. 

Sociedade e adapta~ao ecológica 

Cada aldeia Yanomami comp_reende 
apenas urna habitac;áo onde coábitam 
várias famílias extensa·s, ligadas por 
lac;os de intercasamento, num total que 
varia de 30 a 100 individuos. Esses 
índios praticam um nomandismo 
intermitente e o exercício de · suas 
atividades sócio-económicas requer 
áreas bastante amplas. Com efeito, o~ 
grupos e conjuntos de grupos locais, 
mantem entre si frequentes 
intercambios, qµe se traduzem ern 
traca de bens e alianc;as matrimoniais. 
Por outro lado, a explorac;ao da 
agricultura, em regime de rot~c;ao 
periódica, da cac;a, pesca e coleta, 
aliada a necessidade de constantes 
migrac;oes, que permitam a renovac;ao 
da terra e do potencial da fauna ec.da 
flora , determinam a utilizac;áo de áreas 
consideravelmente ext<?nsas. 

As áreas compreendidas entre as 
diversas aldeias ou entre conjuntos de 
aldeias bem como as áreas de 

' 
perambulac;ao, estao cobertas por urna 
densa rede de trilhas, pontilhadas de 
inúmeros acampamentos e antigas 
roc;as. Cada parcela da florest~ é 
aproveitada, tem nomes, é percorrida 
com íntima familiaridade e impregna a 
memória do grupo, através de relatos 
históricos e mitológicos, ·desde os 
tempos mais remotos. Esses fatos 
devem estar associados a conceituac;ao 
do território Yanomami que nao pode 
estar limitado ao local e imediac;{>es das 
aldeias, para que nao seja distorcida a 
vida e a cultura Yanomami. 

A situai;áo do contato 

Até 1974, os contatosdos Yanomami 

com a sociedade envolvente foram 
esporádicos. 

Em 1974 a BR-210, a perimetral ' . 

norte, cortou · o sul do território 
Yanomami, sem que qualquer 
esquema de prote~~o fosse 
montado, provocando sério abalo aos 
grupos atingidos . Os peóes do 
desmatamento penetraram na regiao, 
macic;amente, sem qualquer controle 
de saúde, trazendo as primeiras gripes 
e o sarampo. Ño' trec;ho da BR-210 que 
cortou a áreá em seus arredore~, 
sumiram mais de 20 aldeias, deixando 
um rastro de talvez mil mortos. Uns 
poucos. sobreviventes (vivero?) a 
margem da estrada, o esplendor que os 
caracterizava na vida autentica, em 
poucos anos desapareceu, levando-os, 
em plena decadencia física e cultural, a 
praticar a mendicancia. 

Na altura do Km 145 da Perimetral 
Norte , grupos indígenas foram 
atingidos por inúmeras epidemias de 
gripe. faringite e sarampo . Neste local o 
número 'de.atendimentos a Yanomami, 
com casos de complicac;oes· de doen~as 
viróticas, passaram de 36, nos 38 meses 
anteriores a chegada dos primeiros 
peoes', a 1960, nos 38 me&,es 
subseque ntes . · Alguns grupos, 
residentes a cerca de 60 Km. desta 
área, foram reduzidos a menos da 
metade. 

Minera<;ao 

O território Yanomami_, em 1975, ve· 
se incluido ;.. na mira do entao 
governador de Roraima, que declarou: 
"sou da opiniao que urna área rica 
como essa ... , nao pode se dar ao luxo 
de conservar meia dúzia de tribos 
indígenas atravancando o desenvolví· 
mento". Pouco depois, garimpeiros, 
desceram de aviao e invadiram a área 
q.ue a presenta a maior co·ncentra~áo de 
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indios Yanomami, na Serra da 
Surucucus. 

O entao presidente da FUNAI 
declarava que o desenvolvimento de 
minérios nao prejudicaria os 
Yanomami, que terao "todos os seus 
direitos assegurados". 

Em 1976, o dr. Kenneth Taylor, 
enta o coo r de nador do pl a no 
Yanomami da FUNAI, relata que: a 
imunizac;ao da popula<;ao indígena, 
ainda nao efe tuada , é urgentíssima pois 
os garimpeiro~ estao Jevando gripe, 
doenc;as venéreas, etc ... . O garimpo 
acabou provocando conflitos, inclusive 
fís icos, entre índios e garin-1peiros, e 
mi s sionári os nort e -a meric a n o s 
denunciararn ·'o assassina to de índios'' 
por ga ri1npeiros . Essas violencias 
levaram as autoridades federais a 
d e t E: 1 m inar a p a raliza<;ao da 
garin1pagern e ct evacuac;ao da regiao. 

Urr1a equipe da Docegeo (subsidiária 
da· Companhia Val~ do Rio Doce), com 
40 homens, entrou para . faze~ 
prospec<;oes na mesma área, após ter 
assinado um convenio (secreto) coma 
FUNAI. Nessa área vivem cerca de 
3.800 índios Yanomami com pouco ou 
nenhum contato . com a sociedade 
envolvent e, nao tendo sido vacinados 
a té hoje. A próp1 ia $obrevivencia física 
desses Yanoma mi está\ graven1ente 
an1eac;ada. 

Colonizat;ao 

Em 1977 foi planejado o ''Distrito 
Agropecuário de Roraíma", com áréa 
de 600.000 ha . A delimitac;ao desse 
projeto, lesa gravemente o direito dos 
Yanoma111i a posse da terra por eles· 
ocupada, urna vez que engloba várias 
áre.as sabidan1ente indígenas. 

Em relatório da FUNAI, de 1977, 
consta referencia a essa área no sentido 
de que: "contato supoe se existir entre 
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os rios Apiaú e Macajaí aldeamentQs 
Yanomami, o que nao foi posível 
verificar devido ao mau tempo 
(chuvas)". 

A FUNAI .na área 

Na regiao dos Yanomami existem 7 
(s ete) postas indígenás. Um 
levantamento da FUNAI na área, 
efetuado em 1977, declara que son1ente 
um dos sete está localizado próximo a 
aldeias indígenás sendo que um deles 
f oi "incendiado pelos índios e 
desativado". Outro, sei que foi 
construido em área nao tradicional
mente indígena e serviu airida entre 
1976 e 1978 corno prisaq indígena 
clandestina para índios s emi 
·aculturados dos campos naturais de 
Roraima. Os outros quatro, ou 
conseguiran1 serem construidos em 
lugares onde na(> haviam índios ou 
conseguiram acabar c:om os índios que · 
havia. 

Proposta e declara.;oes para a 
delimita~ao do territó.rio 
Yanomami 

A iminencia da ocup3<;ao económica 
da regiao e a consequente amea<;a a 
sobrevivencia dos índios Yanomami, 
detenninaram o surgimento de várias 
pro pos tas e/ ou pedí dos de delimitac;ao, 
visando a protec;ao dos direitos dos 
índios a posse e ocupac;ao de suas 
terras e enfatizando a . necessidade de 

-urna área contínua e a urgencia d(.\.s 
providenc\as a serem tomadas. 

Desde 1968, pessoas e entidades que 
conhecem a área fizeram onze 
propostas ou pedidos neste sentido. A 
maioria delas desapareceu dos 
arquivos da FÜNAI. 
. Apesar de todas essas propostas, o 
presidente da FUNAI, em fins de 1977 e 



em 1978, assinou quatro portarlas pelas 
qua is declara va "de ocupac;ao dos 
indígenas Yanomami" vinte e urna 
á reas separadas, descartando a 
possibilidade de criac;ao de urna reserva 
indígena em Roraima. 

As referidas portarias da FUNAI nao 
cons ti t ue m prote<;ao as terr.as 
indígenas e, o que é mais grave, 
parecem preparar o caminho para a 
futura espoliac;ao do território 
tradicional Yanomami, deixando-o 
dilacerado em diminutas ilhas, por isso 
mesmo alJamente vulneráveis. 

Levantamento · aéreo - FUNAI 
1977 . 

A delimitac;ao das 21 áreas foi 
ef etuada com base no levantamento 
feito pelo órgao oficial em 1977. Esse 
levantamento apresenta graves 
falhas técnicas e é, inclusive, 
cqntraditório com a própria 
delimitac;ao das áreas a qua~ serviu de 
base. Conforme o levantamento da 
FUNAI, pelo menos 800 índios estao 
fora das áreas declaradas de ocupac;ao 
deles. Se a estes somarmos os que nao 
foram levantados pela FUNAI, (tendo-o 
sido entretanto pelo projeto 
RADAM·BRASIL), a populac;ao 
indígena fora das· áreas pode elevar-se a 
2.900 índios. 

As ilhas definidas nas portarías da 
FUNAI nao passam de um 
desmembramento arbitrário do 
território tradicional Yanomami, 
resultado de mera geometría 
burocrática. Esta delimitac;ao 
desconhece as necessidades mais 
fundamentais . ~a adaptac;ao ecológica 
de um grupo indígena na floresta 
Amazónica, pois veta a este grupo, em 
desrespeito total ao Estatuto do f ndio, 
o acesso a área de onde retira mais de 
50% do i.ndispensável a sua alimentac;ao 
e 80% dos recursos tecnológicos. 

Os Yanomami sao um povo que 
pratica um nomadismo intermitente e 
cuja atividade s6cio-econ6mica alcaru;a 
áreas bastante amplas.' Com efeito, 
apesar de algumas áreas parecerern 
"vazias", de acordo c'om o · 
levantamento da FUNAI, . ei~l ·- .~7 Ci 

utilizadas pelos índios como área 
imprescindível de perambulac;ao p .. -
cac;a e pesca, coleta e aproveitamen10 
periódico de urna rede de roc;as velhas e 
o deslocamento per:iódico das a!deias 
após aproveitamentq ecológico 
demorado de tima área. 

A· ser maritida a delimitac;ao da 
FUNAI, ein poucos anos, os 
Yanomami, acuados em péquenas ilhas 
de floresta esgotada, terao seu sistema 
económico autónomo · destruído por 
falta de ecozonas apropriadas e serao 
reduzidos a uns poucos famintos 
totalmente dependentes do órgao de 
tutela. · 

Considera~óes antropológicas 

Além' de graves ~istúrbios 
ecológicos, a delimita~ao sancionada 
pela FUNAI, provocaría urna drástica 
desorganizac;ao das comuriidade$ 
Yanomami, a nível social e cultural, 
ameac;ando definitivamente sua 
coesao, ou s~ja, tornaría impossíveis as 
estratégias de casamento entre aldeias, 
prejudicaria a participac;ao 
intercomunitária, as cerimónias 
funerárias, provocaría · desanimo e 
colápso psicológico capazes de destruir 
rapidamente. sua vida cultural, 
contribuiria para a acelerac;ao e 
desestrutura~ao da etnía. 

O desmembramento contraria o 
decreto que promulga a convenc;ao n.0 

107 da OIT que determina aos países 
signatários ·O dever de: "toma.r · 
devidamente em considerac;ao os 
valores cultur~is e religiosos e os 
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métodos de . contro~ ~ial peculiares, 
as$im como a nátureza dos problemas 
qúe ihes deparam~ tanto do ponto de 
vista _col_etivo como individual, ao ser:em 
expostos\ as modifica<;Oes de .ordem 
sQCial e ecq~"1ica,,~. 

' 

Contato e ·Saúde 

Todos sabemos que doencas· 
relativamente leves CO{OO resfriados, 
gripe, sarampo~ coqueluche e catapora, 
sao le-tais para o amerindio; Simples· . 
contatos pa5sageiros com ~~bros da 
sociedade envolvente ostensivamente 
saudá~eis po9em aniquilar-·: ~aldeia~ 
inteiras. Eu testemunhei isto 

,~ssoalmente. O desmembramento do . 
território · Yanomami iria muJtipJicar os 
pontos de contato com a populacao 
envolvente; facilitando o contato com 
doen~as infecciosas a. populacao 
indígena, criando a necessidade de um 
esquema de assistencia que, como 
~bemos,. ainda: qué de ces¡)onsabilida
de do · goveíno, dificilmente seria 
efetuado. A experiencia oeste campo é 
muito-esclarecedora. As vacina~0es 
que foram pleiteadas por membros da 
FUNAI ·em i9?6 como urge~tíssimas, 
até hoje naQ foram feitas nem 
planejadas e sequer há ·noticias de que 
esteja sendo elaborado um· plano nesse 
sentido. Hoje somente, em audiencia 
cóm o dr. Adhemar, soubemqs que 
urna equipe médica se rl;eslocou para a .. 
áreas a . fim de fazer algumas 
vacinac0es . . 
· Além de amea~ar a saúde dos indios, 

os col~nos e mineradoresque entrarem 
na área Yanomami, estarao sujeitos a 
serem atetados, eles próprios, por 
doenc_as endemicas que já atingem 
gravemente os · indios. Entre elas 
podemos notar a oncocercose que 
muitas vezes · conduzem a cegueira; a 
malária - a regi~o é altamente malárka 
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·-;"a leiShmaniose; o fogo selvagem e a 
febre amarela. 

Considera~óes J1i1ridicas _ 

A Constituicao Federal garante aos 
indios a posse permanente das terras 
_por eles habitadas; reconhecendo·l~es 
o "direito "ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e todas a5 ·utili~ades 
-~las existentes". ·O próprio Estatuto 
do Indio dispós: "considera-se_pos~e do 
índio ou silvtcola a ocupac~o ef etiva da 
terra, que;· de acordo com usos, 
costumes . e tradi~aes tnbais, detém 
onde habita e exerce . atividade 
indispensável a sua subsistencia ou 
econoinicamente útil". . -

C6missáÓ pela· criaf;áo do Parque 
·vanomami " 

• • 1 

Em fi"s de jµnho · último, urna 
Comitiva da qual fiz parte, apresentoul 
em nome da Comissáo pela cria~ao 
do Parque - Vanomami, -urna ·nova 
proposta, a décima segunda, ao atual 
presidente da FUNAI e ao. senhor 
M·i n i s t ro M á r i o A n d re a z z a . 
Entregamos também uma · peti~o 
dirigida·· ao · 5enhor Presidente da 
Rfipública, assinadá por 34 · 
pe.-rsonalidades, entré elas: os 
presidentes da SBPC, OAB, CNBB, 
ABI (DF) e o diretor do IMPA. Está 
circulando urna ~aó de apoio ao 
Parque a qual já foi assinada por mais~ 
de 3'.000 pessoas dos vários cantos. do 
Brasil, inclusive indios, entre eles: 
Yécua~a, Karina, Guajjbo, Yanomami 
qa '. Venezuela, Guarani, Káiowá, 
Nandeva, Xocó, Potiguara, Fulnió, 
Kariri, Kaxinawa, Xavante, · Makuri, 
Karipuna, Pareci, Terena e outros. 

A· nivel internacional também um 
grande n.úmero de cientistas, por terem 
· desenvolvido entre esse povo estudos 



de antropologja, ecologia, etnologia, 
genética, geografia humana, linguistica 
etc.,há tempo conhecem a situac;ao 
peculiar dos Yanomami; estao atentos 
e preocupados com a sih.~ac;ao desses 
índios. A 'Comissao pela · criac;;ao do · 

\!) . 

Parque Yanomami recebeu moc;aes de 
apoio do México, Peru, Paraguai, 
Inglaterra, Suic;a, Franc;a, USA, 
Esc61:ia, Canadá, Vene2uela e outras 
estao sendo e~peradas. 

Sou de parecer entretanto, para que 
o Patque venha a· ter reais 
possibilidades de ser con~retizado, que · 
seria imprescindível urna conscienti
zac;;ao nacional para a qual. todos nós. 
ternos a possibilidade de contribuir. 

A presenc;;a dos Yanomami e a 
demarcac;;ao de urna área a eles 
exclusivamente destinada nao podem 
ser consideradas um atentado a 

" soberanía da Nac;ao Brasileira. Os 
. y a h o m a m i , p e l o c o n t r á r i ·º , 
enriqueceriam humanamente a já 
plurali~ta e diversificada populac;ao do 
país. Espero sinceramente que essa 
proposta para o Parque Yanomami nao 
seja urna a mais a perder-se nos 
arquivos/cia FUNAI. Minha esperanc;a 

·se fundamenta nao apenas nas palavras 
simpáticas do ·senho·r M.ihistro 
Aildreazza e do senhor · Adhemar 
Ribeiro da Sílva, que chegou a. admitir 
que os Yanomami sao Urn "patrimonio 
·da · humanidade", mas principalmente 
ao fato de que hoje, pelalprimeira vez, 
comec;;a-se a sentir um clima diferente 
no · meio dos cientistas e do povo 
brasileiro. 

Outro motivo favorável a criac;;ao-do 
Parque ·Yanomami é é\ inexist~ncia, na 
área, de problemas fundiários. E nao 
su/girao se a política -eom relac;;ao a 
Amazonia f or tratada 'com inteligencia. 
No e.aso específico do Parque quem 
iría querer terras que nao se prestam ªº 
cultivo, pois no melhor dos casos 25% 
sao de ·qaixa qualidade? . 

Ecología 

O . especial . interesse ecológico 
despertado por essa resiao já motivou 
os técnicos do projeto RADAMBRA
SIL que, após estudos cuidadosos, 
recomendaram a preservac;ao de várias 
áreas compreendidas no pe~ímetro do 
Parque, conforme nossa propos,ta 

' . 
afirmando que "devem ser preservadas 
o quanto antes, devido aos · seus 
ecossistemas · ~speciais'1• De · acor~o 
com ma¡)as do Radambrasil 36% da 

. áre'a do Parque nao é suceptível de uso 
et:on6mico, por ser área de prote~áode 
acordo com o Código Florestal. Vale 
.notar também, que 41 % da área foi 
classificada como · de mínimo ou 
:insignificante aproveit.amento 
económico e o pouco que resta 'é de 
baixa capacidade natural. Ve·s~ 
claramente que o Parque nao 
acarretará prejuizo ao desenvolvimen· 
to regional. E ainda mais, em Roraima o 
Parque ocuparía · 18% da pior terra do. 

. território, para abrigar_ 14% da sua· 
popula~ao. Na verdade, o que os 
-invasores da área _pretendem' sao 
exclusivamente ~ mac;leira e o minério. 

No que diz respeito aos minérios, 
que ro esclarecer que, no ato da entrega 
da proposta do Parque, pedimos com 
insistencia ao president~ da FUNAI que 
retirasse o quanto antes os quarenta 
homens da Docegeo que faziam a 
prospec~ao na área onde está a .maior 
de~sidade da populac;ao Yanomami. 
Nao é _mais admissível que se fac;am, 
mais urna vez, planos de minera~ao a 
custa da vida de milhares de índios 
completamente indefesos. 

Pedimos também que se vacinem 
todos· os Yanomami· e ainda estamos ., . 

aguardando esperanc;;osos pelás 
medidas que devem ser: tomadas para 
este fim. 

Nas condi~oes atuais, em poucos 
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meses, com o ingresso descontrolado 
de pessoas nao qualificadas, o Parque 

. poderia nao ser mais viável por nao 
haver mais índios na área e nós todos 
teríamos urna parte da responsabilida
de por mais um genocídio. 

Considera\:Oes Finais 

A distancia de um mes e meio do 
nosso pedido, a DOCEGEO saiu da 
área da Serradas Surucucus, e isto nao -- . 
deixa de ser um fator positivo que teria 
gostado muito de poder atribuir a 
FUNAI mas que parece ser urna 
sin1ples op<;ao da Compahhia de 
Minera<;ao que percebeu como o 
empreendin1ento nao fosse economica
. fflente viável, especialmente neste 
momento c rítico de conten<;ao 
monetária e de infla<;ao, quando a 
mesma Companhia Juta com 
dificuldades para fazer frente a outros 
compromissos prioritários. 

No entanto, a partir de abríl de 1979, 
diversos jornais do país r1oticiaram 
pronunciamentos do sr. Governador 
Ottomar de Souza Pinto e dos srs. 
deputados tlúlio Martins · e Helio 

' Can1pos, todos de Roraima, favoráveis 
a reativa<;ao do garimpo de cassiterita 

· 11<:1 serra das Surucucus. 
A i 111 e d i a t a p a· r q 1 i z a <; a o d a 

gc1rirr1pagem na área, foi determinada, 
peld porta ría N.0 422 do entao Ministro 
do Interior sr . Rdngel Reis que ninguém 
suspeitaria de favoritis1no para com os 
índ ios (lembrem o projeto de 
emancipd<;ao). A citada portaría foi 
assinada após ouvir o Conselho de 
Segurani;a Nacional, o Departamento 
Nacional de Produc;ao Mineral (DNPM) 
e a própria FUNAI, e fez ainda expressa 
refe rencia ~o a rtigo 44 do Estatuto do 
Índio: " sornente aos silvícolas é 
µerrnitido o t!xercíc io da garimpagem, 
faisca<;ao e cata das riquezas do solo, 
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nas áreas indígenas". O fechament.o do 
garimpo, · medida de prdem pública e 
protec;ao a sobrevivencia dos 3.800 
indígenas que habitam a· regiao, é 
refe rida por JL!lio Martins como "peia 
absurda" ao desenvolvimento da 
regiao . Ora, a medida nao foi tomada ao 
acaso. Foram realizados estudos e 
ouvidos o Conselho de Seguran<;a 
Nacional, o DNPM e a FUNAI. 
Finalmente a situac;ao alarmante dos 
indí'genas da regiao, acabou 
determinando a adoc;ao da referida 
providenc ia. Sao conhecidas as 
conseq uencias nefastas (.epiciemias, 
introduc;ao de bebidas alcoólicas, 
prostitui<;ao) a que ficam expostos os 
índios coma chegada de garimpeiros e 
frentes de penetra<;ao em suas terras . 

Tarripouco o Estatuto do Índio é 
"peía absurda" ao pres~rvar aos 
indígenas a explorac;ao de riquezas em 
suas terras. Será acaso "endeusar o 
índio", como diz ainda este deputado, 
preservar-lhe condi<;5es mínimas de 
sobrevivencia e a inviolabilidade de 
·suas terras? O p-rogresso de urna regiao 
nao se faz com o sacrificio de oa.rte de 
sua populac;ao. 

Esquece m -se, talvez, os srs. 
Governador e Deputados que os índios 
sao . parte integrante dessa mesma 
populac;ao, cujo progres.~a parece 
·preocupá-los. 

O pronunciamento do sr. 
Governador tem ainda carater 
nitidamente sensacionalista: "duas mil 
f amílias de garimpeiros af undaram na 

, . ,, 
penuria . 

Quero salientar que, na Serra das 
Surucucus, os garimpeiros que 
entraram ilegalmente nao foram mais 
de 700, e, ainda, como se pode conciliar 
a pretensao do sr. Gbvernado~ de que . 
ern Boa Vis ta existem 2.000 fd1nílias 
vi vendo na penúria, com o p1 oµósito, 
noticiado na imprensa, de querer levar 



M t!nino Y ;,nomam1 

para Roraima 30.000 famílias, "para 
ocupar o imenso vazjo"? 

Segundo outras tontes de Roraima 
(0 Roraima 24/31 de julho de 79 pag. 4 ), 
os sarimpei ros que fi c aram né' 
ocios ida de por causa do fechamento do 
qé1rimpo, já seriam 3.000. 

(j) 

.v 
() 

Como se explicam estas 
divergencias? 

Após o fechamento do garimpo, o 
clima de mistério criado a respeito da 
regiao foi tao grande que despertou na 
polpulac;ao um . grande desejo de 
conhecer a Serra das Surucucus e os 

o 
u. 
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índios que alí vivem. Em seguida, já 
próximo das elei<;0es. par~ angariar. 
votos, cS Ooverno local prometeu que o 
garimpo seria reaberto e se espalhou a 
voz que só pode ria entrar na. área quem 
tivésse a "éarteira de garimpeiro". 
Centenas de trabalhadores brac;ais; 
agricultores e outros que, como muitos 
outros em todo o Brasil, vivem com 
salários de fome, tiraram a carteira. 

Eis aí como se explicam as duas ou 
tres mil famílias que vivem na penúria. 

No entanto; enquanto se aguardam 
as decisoes dos órgaos competentes 
par.a ·delimitar as terras indígenas, o sr: 
Governador de Roraima, assim ·cómo 
os srs: Deputados, .nao se limitaram a 
insuflar a populac;ao do T erritório 
contra a FUNAI, mas, em atitude 
demagógica e genocida, financiaram a 
invasao da área dos Yanomami, nao 
mais na Serra dos Surucucus, mas nas 
suas proximidades, mandando táxis 
aéreos a deixar garimpeiros.numa pista 
construida pelos mesmos Yanomami, 
orientados pelos missionários da 
MEVA que a utilizam para dar 
assistencia periódica; na aldeia dos 
Maraxiutheri, as margens do rio Cauto 
de Magalhaes. 

Os garimpeiros que lá estiveram 
além de distribuir roupas usadas, 
acabaram transmitindo urna forte 
epidemia de gripe a todos os grupos da 
área, causando o deslocamento de 
vários indios até urna Missao para pedir 
socorro, e a sucessiva .denúncia do 
acontecido. 

As consequencias poderiam ter sido 
n1uito piores, mas as decididas 
declara<;oes do sr. Ministro do Interior 
determinaram a retirada dos 
');.\ rimpeiros ern poucos días. 
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As palavras do sr. Ministro merecem 
ficar marcadas a ouro na história do 
indigenismo no Brasil; "terra de índio é 
de índio, riqueza de índio é de índio" e 
ainda, "quem, da minha equipe, sair 
dessa fin.ha, está fora da linha do 
Ministério e, em consequencia, em 
completa incompatibilidade com a 
. nossa orientac;ao. Pode haver o 
interesse que houver. Em relac;ao ao 
índio existe a lei e nós ternos que 
cumprir a lei". (J.B. 26/09/79). 

No di~ 22 de agósto fomps recebidos 
mais urna vez pelo dr. Adhemar e · . , . 
participamos ··de urna manifesta~aq 

públ.ica em'' apoio ao Parque 
Yanomami. Naque la . oportúnidade, 
pec4!11o~ urna tomada de decisao mais 

· ciara por parte do sr. presidente da 
FUNAI. 

Parece-nos que a atual adminis
tra<;ao da FUNAI esteja realmente 
querendo mudar a sua própria imagem 
tao deteriorada por anos , de omissao 
total com respeit.o aos Yanomami e a, 
quase totalidad~ dos índios do Brasil; 
mas nao quer somente mudar a 
imagem, o sr. Adhemar assegurou-nos 
pessoalmente que aceitou a difícil tarefa 
de presidir a FUNAI porque acredita 
firmemente que ao longo da sua ges tao, 
poderá garantir aos índios os benefícios 
qµe a lei lhes assegura. 

Alegou que tinha todo o apoio e a 
éompreensaó dos exmos srs. Ministro 
do Interior e Presidente da· República. 

CARLOS ZACQUINI 
MISSAO CA TRIMANI 

Dezembro de 1979 



UM PARQUE INDIGENA c ·oM ALDEIAS FORA DE SEU$ 
LIMITES: O PARQUE TUMUCUMAQUE .. 

O Parque Indígena de Tumucuma· 
que, criado pelo Decreto~.º 62 998/68 
situa-se ao norte c!o t.stado do Pará, 
entre os rios' Marapi e Paru de Leste e 
fronteiric;o ao Surinam e Guiana · · 
Francesa. Sua superfítie de . 30 870 
Km 2 (RADAM, 1975:296) ·abriga 
diversas concentra<;5es populacionais 
indígenas que até o presente vivem, em 
sua maioria, segundo padrües culturais 
tradicionais. 

' Os Wayana-Aparai, dois grupos de 
língua Karib, unidos por casamentos . . 
interétnicos, somavam em 1978, 229 
indivíduos. Esta populac;áo está 
dispersa pelo alto e médio rio Paru de 
Leste e baixo rio Ci~aré. Um pequeno 
grupo Aparai (23 pessoas aproximada
mente), habita a ilha lpitinga, na 
confluencia do río -Jari com o . río 
lpitinga. 

Os Tiriyó, Kaxuyana e Ewarhoyana, 
constituem grupos de língua Karib ·e 
estao localizados no rio Paru de Oeste 
(Cuminá) e no igarapé Cuxaré, 
sornando cerca ·de 500 pessoas, das 
quais ~33 Tiriyó habitarn as imediac;oes 
do Núcleo Missionário Franciscano, no 
r~o Paru ~ Oeste. Outro grupo Tiriyó 
(cerca de 32 pessoas) retornou 
rect·ntemente do Surinam, para onde 
tinham sido atraídos pela West lndian 
Mission em 1964, e se reinstalaram no 
rio Aracoepina, afluente dorio Paru de 
Leste. 

Superpondo-se estes grupos . . 
poplilacionais a um mapa 'cóntendo os 
·limites do Parque Indígena de 
T umucumaque, podemos configurar o 
seguinte quadro: 

1 - Grupos que se encontram · 
dentro de seus limites: 

. A) Cinco aldeias Tiriyó, Kaxuyan~ e 
Ewarhoyana (Paru, Awi.ri, Pain;1eru, 
Okapu, Emoteri) dorio Paru de Oeste. 

B) Urna aldeia Tiriyó (Arakupina) no 
rio · Aracoepina. 

C) Urna aldeia".Tiriyó (Cuxaré) no 
igarapé Cuxaré. 

D) Tres aldeias Wayana-Aparai 
(Makuatirimoine, Aramapukú e 
Kuriputp~matap~) dos tios Paru de 
Leste e Citaré. 

2 - Grupos que se encontram em 
suas linhas divisórias: 

A) Urna aldeia Wayana (Ariwemene) 
na confluencia dos ríos Paru de Leste e 
Citqré. 

B) Cinco aideias Way~na-Aparai . 
( 1 r i k i t i m ~ n e , M a x i p u .r i m o i n e , 
Mauruim~ne, Aldeia · Apalai, 
Karapaienkú) situadas· na margem 
esquerda do rio Paru de Leste. 
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.1 - Grupos que se encontram fora 
de seus limites: 

A) Cinco aldeias Wayana-Aparai 
(Xuixuimo, Anapuaká, Kumarkapan, 
ltapeké, Puuntapy) no rio Paru de 
Leste . 

B) Un:1a aldeia Aparai (Mope) situada 
na ílha lpitinga. 

Assim senda, significativa parcela 
da populac;ao· ·wayana -Aparai 
encontra-se estabelecida fora dos 
limites do Pa·rque Indígena 
Tumucun1aque e o.utros estabeleci
m en tos estao em situac;ao , 
extremamente precária, pois suá 
locali¿ac;ao coincide com as linhas 
divisórias do Parque, apesar do 
Decreto N .º 62 998, no parágrafo único 
do artigo 1.0 assegurar "na mesma área 
urna faixa de 10 Km, paralela a i:nargem 
direita do rio Marapi, a. margem 
esquerda do río Paru e Jari". Esta faixa 

• #> 

nao é ~con.selhavel devido as gr¡\ndes 
dificuldades de demarcac;ao e 
sobret udo fiscalizac;ao do território 
indígena. Portan to, é . imprescindível a 
mudanc;a dos atuais hmites do Parque 
Tumucumaque, ainda mais que os 
principais locais mitológicos, como o 
igarapé Axiki, estao fora de seus 
limites; apenas para cit'ar urna 
referencia. 

O Parque Tumucumaque e a 
Perimetral Norte 

O ·iminente perigo que ameac;a a 
integridade do Parque Indígena e 
conseqúen.temente os índios que nele 
habitam é a retomada dos trabalhos de 
construc;ao da Estrada Perimetral 
No rte, a BR -210. De acordo com o 
tn a p o d o D NE R , esta estrada 
atravessará o alto río Paru de Leste, o 
1nédiu rio Citaré, o médío río Paru de 
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O~ste, o médio rio Marapi, dividindo o 
território indígena, acarºretando 
d 'escontinuidade na área de 
per.ambulac;ao dos Wayana-Aparai e 
facilitando o infiltramento de elementos 
estranhos a comunidade. Deven1os 
considerar igualmente que a 
construc;ao de rodovias na Amazónía 
s~mpre implica na fixac;ao , de 
povoa.mentos e colonizac;áo e a 
realizac;ao <lestes objetivos envolve o 
afastamento do índio das áreas de 
choque, com transferencia para locais 
supostan:iente seguros, num processo 
que se repete e que a longo prazo, · 
reduz draslicamente a área geográfica 
ocupada pelo silvícola: Assim, nao se 
cogita a possibilidade de urna estrada 
poder cortar um território indígena, 
apenas como passagem sem ser 
acompanhada por um processo de 
ocupac;ao deste território. 

Em seu trac;ado, a BR-210 
atravessará o ria Citaré, afluente do·rio 
Paru de .Leste e um dos primordiais 
habitats dos índios Wayana e por isso 
mesmo pontilhado de ar:itigas aldeias. A 
· penetrac;ao nesta área acarretará 
graves prejuízos aos índios Wayana
Aparai, pois este rio e ·a área 
circunvizinha sao considerados comp 
urna reserva de alimentos e matéria
prima. A este rio dirigem-se todos os 
anos, no período das secas, para 
abundantes cac;adas, pescarías e coleta 
de produtos silvestres. O desiquilíbrio 
do ponto de vista ~cológico nao se 
refletirá apenas em termos de alterac;ao 
da economia indígena, mas acarretará a 
decadencia, num sentido mais amplo, 
da composi<;áo dos recursos naturais 
da regiao. 

Contudo, a Perimetral Norte nao se 
constituí na única ameac;a ao Parque 
Tumucumaque, pois a rodovia BR-163 
o cortará longitudinalmente, atingindo 
em seu caminho o território dos índios 
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!Tiriyó, Kaxuyana e Ewarhoyana no rio 
. Paru de ·oeste. Sabe-se igualmente 
que a abertura de rodovias na regiao 
nao se limitarao as BR-210 e BR-163 
mas, segundo informam os técnicos do 
Projeto RADAM, vários outros ramais· 
de ligac;ao estáo previstos. 

Assim sendo e em relac;;ao a estes 
problemas prioritários, pois réferem-se 
ao direito de posse e usufruto da terra, 
por parte dos índios e a preservac;;.ao de . 
urna área ecológica de gránde 
importancia, é imprescindível a revisao 
dos · atuais limites .. do Parque 
Indígena de T umucumaque, visando . 
modificar seu atual trac;;ado, para que 
ele venha de encontro a realidade social 
da regiáo. Urna vez acertados os noyos 
limites, faz-se necessário, com a 

' . 
máxima urgencia, a demarcac;áo do 
Parque T umucumaque, visando sustar 
antigéis invas6es de frentes extrativistas 
no médio/ baixo rio Paru de Leste e 
sobre.tudo conferir a regiao o seu papel 
jurídico e político de Parque Indígena, 
através da efetivac;;ao de seus 
contornos e de urna atuac;;ao efetiva por 
parte da Funda<;ao Nacional do f ndio, 

junto . a pop u 1 ac;; a o indígena: 
promovendo assistencia médica as 
deinais aldeias (apenas Aldeia Apalai é 
atendida) e instalando pelo menos 
outro Posto Indígena. Finalmente é 
preciso propugnar junto as autoridades 
para que seja modificado o trac;;ado das 
rodovias BR -210 e BR-163 , 
preservando intacta a área do Parque 
Indígena · T umucumaque e nao o 
transformando num novo Parque do 
Xingu. 

Lucia Hussak van Velthem ~ Museu 
Goeldi 

25 de ~gosto de. 1980' 

Obs: Um projeto detalhado foi 
entregue a FUNAI em dezembro de 
1979 solicitando a f ormac;;ao de Grupo. 
de T rabalho para a_inudanc;;_a.dos limites 
do Parque T um.ucumaque. Em agosto 
de 1980 este projeto foi discutido e suas 
proposic;;oes aceitas pelo Órgáo 
Tu telar. Os trabalhos de Eleic;;ao ·de 
·Área iniciar-se-ao ainda este ano. 
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OS INDIOS 
OFICIAL. 

WAIÁPI E A LAMENTÁVEL PROTECÁO 

Os índios W~iaP' (Uiapii, Oyampi) 
vivem no T erritório do Amapá e norte 
do Pará, tradicionalmente dispersos na 
vasta área situada entre .os rios Jari, 
Amaparr e Oia·poque, que o grupo 
ocupa desde o século XVIII. 

Hoje . do lddo brasileiro, os Waiap~ 
. totalizam ·L33 indivíduos ;:¡ue .. se 
repartem em tres sub -grupos 
territoriais: os Waiapi do alto Jari, os 
Waiapi do Nipuku-Felicio, e os Waiapi 
do On\.d-A'roa. Na Guiana Francesa 
sao atualmente 350 pessoas. 

Os índios ocupam extensivamente 
estas áreas e se div~em em pequen.os 
grupos locais independentes e 
autosuficientes ·do ponto de vista 
~co.nómicr> . Todos se relacionam por 
lac;os de parentesco e de aliaric;as 
políticas. O grupo local reune, em 
tnédia, de 20 a 30 pe~~oas . 

Vivem em constante nomadismo 
dentro de suas áreas, definidas por 
bacia5 fluviais contíguas; reunem-se ·e .-
separam·se periodicamente. Assim, 
para cada grupo existem várias aldeias 
e rq<;as, exploradas ªº nível da família 
nuclear, ·¡~~das entre si por caminhos 
trilhados constantemente para as· 
atividades de subsistencia e . os 
rela·cionamentos entré as comunidades . . 
loca is 

{ 

O uso alternado dos recursos 
· naturais, regulado em fun<;~· das 
es.tac;oes e dos deslc;x::amentos, permite 

. aos Waiapi urna explorc:ic;ao sis~emática 
de suas ter~as, e das regi0es de maior 
significancia para sua subsistencia·. Ao 
mesmo tempo, a mobilidade assegura
lhes a independencia política ·essencial 

. para a ' preservac;ao da organiza~ao e 
dos valores tradicionais. · 

Os contatos entré estes índios e 
frentes de expansao na áréa datain do 
final do século XIX quando parte dos 
Waiapi . foi atraída para urna pov<>ac;áo 

·do médio rio Jari, onde trabalnam 
para balat~iros. Experi~ncias des~e tipo 
ocorreram com maior frequencia após 
1910, nas-áreas de mais fácil acesso: o 
Maracá, o baixo 'Nipul<u. Os contatos 
eram manipulados tivremente pelos 
índios que geralmente abandonavam 
temporariamente as áre~s invadidas, 
oll eliminavam os fora~teiros, pois. se 
tratava de invasores isolados, que 
exploravam em pequena . escala, . o 
ouro, a balata e a seringa da regia.o. 

Os Waiapi có~seguiram · portanto, 
nesta primeira fase, re.ocupar 
praticamente todos o.s· sítios invadidos 
e conservar assim intata sua 
integridade territorial e social. 
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Urna .nova fase iniciou-se por voita de 
1960 q~ando a ins.talat;ao de garimpos 
em vários pontos do território indíge~a 
se reálizou com meios e durac;ao 
maiores, resultando e.m convívio mais 
prolongado e portanto · em dizimac;ao 
mais drástica. 

Basta citar a instalac;ao, em 1972, de 
um garimpo de ouro no río Aroa, onde 
80 indivíduos viv~ram as custas de um 
pequeno grupo local de 40 pessoas. 
Como consequencia;·uma epidemia de 
sarampo se alastrou em todos os 
grupos locais do Aroa e Onc;a. 

Em 1973 a FUNAI organizou urna 
"frente de atrac;ao e pacificac;ao" em 

, apoio aos trabalhos de abertura da 
Rodovia Perimetral Norte. A chegada 
dos sertan.istas da FUNAI, a instalac;a>:> 
·de um Posto Indígena, foi visto pelas 
autoridades responsáveis,- pelos 
sertanistas e até certo ponto pelos 
próprios índios, como urna "sa'lvac;ao": 
sericm protegidos do contato com os 

· "brancos", seria-lhes proporcionada 
assistentia e apoio, e falava-se de 
respeito aos seus padroes de vida. Isto 
a despeito da Estrada, e dos projetos de 
desenvolvimento oficiais planejados 
para a regiao. 

A reac;ao otimist.a dos Waiapi · ao 
período do . contato se expJicam 
·facilmente pelas técnicas d~· ·"atra~ao" 
tradicionalmente . utilizadas em tais 
circunstancias: os índi·os receberam 

· gr.ande quantidade · de mercadorias, 
sem - aparente.mente - nada terem 
que dar em; trota. Comparando a 
generosidade desta nova cate~oria de 
"invasores" - FUNAI e trabalhadores 
da Mendes Junior foram assimilados no 
inícío - com as bugigangas que 
dificilmente cohseguiam com os 
ºgarimpos, dava-se crédito as 
promessas de assistencia e protec;ao. 
Mas, por omissao e negligencia, pouco 
foi realizado até ' hoje para efetivar a 
protec;ao prometida. 
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l. A PERIMETRAL .NA ÁREA 
INDfGENA 

·A construc;ao da Rodovia Perimetral 
Norte cujo trac;ado ·corta a área 
indígena em toda sua extensao, foi 
par~lisada em fins de 1976, deixando 

. um ·trecho de 30 Km penetrando no 
território Waiapi. Para os índios a 
Esfrada continua a .oca.sionar 
desorganizac;ao e inseguranc;a 
permanente, já que Por el.a, e apesar da 
presenc;a da FUNAI, passam 
garimpeiros que se infiltram até 
assentamentos ·até lá isolados. 

O trecho final da terraplanagem 
atingiu urna das melhores áreas para as 
· atividades de subsistencia, e onde se · 
localizam muitas aldeias antigas . (as 
cabecefras do rio Felicio)_. 

Em 1974,' para compensar os 
transtórnos causados pela Estrada, foi 
decretada a interdic;ao c.,e tres mini
reservas (dec. 74.172 de 10.6:1974) 
ilhadas entre a Estrada e vastos 
cor.redores ·que seriam ocupados em 
breve pelas frentes ~e colonizac;ao. 

O planejamento de tal interdic;ao ~ao 
levava em considerac;ao as áreas· de 
perambul~c;ao entre· aldeias, 
impre~c:·ndív_e:.~, · pára ativi<;iades 
económicas do-grüpo, nem o fato d'? 
que os Waiapi . vivem em peque~os 
grupos que se reunem e se separam 
freque~temente segundo determi
nac;oes sócio-políticas. 

2. LOCAL:IZACAO DO. P.I. E 
ASSISTtNCIA. 

A localizac;ao das sedes Jo P.I. revela 
identica falta de considerac;ao para com 
os padroes de assentamento dos 
Waiapi, e sua's necessidades atuais. As 

. primeiras sedes, situadas perto da 
Rodovia Perimetral visavam facilitar a 
fiscaliza~ao dos contatos entre 
trabalhadores da Estrada e índios: nao 
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i m pe di r·a m q u e epi ci e mi as se 
propagassem a partir das próprias 
sedes, já que os índios para serem. 
atendidos, precisavam se deslocar até a 
Estrada. 

Estas sedes de fato situavam-se 
muito longe das aldeias, e afastadas da 
rede de trílhas e dos centros de 
ocupac;ao do grupo. 

T entou-se sem · sucesso "atrair" os 
Waiapi para tais lugares, a fim de 
proporcionar-lhes assistencia. Mas os 
luga~s, escolhidos sem consultar os 
índios, eram os _padroes de 
assentamento tradicionais e oferecem 
péssimas condic;oes de subsistencia. 

Os índios, que esperavam que a 
FUNAI fosse a eles, dirigiam-se ao P.I. 
somente em casos graves de doen<;as e 
invasoes, geralmente tarde demais, e 
quando já ocorreriam crises fatais. 

A sede atual do P.I. Amapari, ryo 
igarapé Ónc;a, reune grupos daquela 
área, alé_m de um grupo fugido dorio 
Aroa em 1975, após atritos · com 
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garimpeiros e que desde entao 
espera· voltar para sua área. A 
concentra<;ao nas proximidades do 
. P.I. criou urna série de atritos internos, 
aumentados pelo fato de ser um local 
impróprio para a subsistencia de mais 
de 140 pessoas. 

· A criac;ao de um sub-posto no rio 
Nipuku, habitado por aproximadamen
te 80 Waiapi repartidos em tres grupos 
locais (Nipuku, Mariry e · Pairary), 
solicitado a FUNAI desde 1975 por 
sertanistas e antropólogos que 
trabalharam na área, ainda nao foi 
atendida. Tentou-se pelo. contrário 
fixar os índios- daquela área nas 
proximidades da Perimetral, onde os 
Waiapi do Nipuku permaneceram 
algum tempo; em 1977 resolveram 
v~l~ar a sua área, conscientes de que, 
afastando-se do P .l. perderiam também 
protec;ao e assistencia. 

As consequencias se fizeram sentir 
logo, pois desde fins de 1978, a regiao 
das cabeceiras do Nipuku foi invadida 
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por urr. garimpo de tantalita onde 
chegar am a trabalhar mais de 200 
homens, e onde a extrac;ao.do minério, . 
realilada com equipamentos diversos, 

I • 

e a pdrtir da utilizac;ao de um produto 
tó x1<.:o; está causando problemas de 
saúde para toda a comunidade da área 
(Folha de Sao Paulo, 8.7.1980) 

• 

3. PROTECAO CONTRA 
IN\IASORES 

A ineficiencia da protec;ao oferecida 
aos Waiapi contra a invasao de suas 
áreds está relacionada com a 
loc:alizac;ao inadequada e insuficiente 

· d'=' postos e sub·postos. De "fato, as 
árPas invadidas sao sempre as áreas 
ocüpadas . preferencialmente pelos 
índ11 ·s (Nipuku, Aima e Aroa) e que 
ju&t411nente se situam longe do P.1. 

t~os caso~ de invasao, ocorridos em 
19·;s . 1976, ,977. 1-978, e 1980,osíndios 
aba1 idonavam a·s áreas litigiosas, como 
sempre fazem. certos de que voltariam . 
logo, · sobretudo porque poderiam 
contar com apoio da FUNAI. Eles se 
instalavam portanto perto do P.1. 
prr visoriamente. Mas para a FUNAI, 

·se ins~alavam por tempo indefinido e 
logo tentava-se fixá-los nesta ár-ea. 

Já que os indios · encontravam-se 
"protegidos" no P.1. e que a Polícia 
retir.,na os garimpos, nenhuma medida 
dehr11tiva foi · tomada p•ra que as 
in\lc.'\Sóes nao se repitam. 

Até agora, as "táticas" de defes~ do 
território indígena colocadas em 

prática pelos responsáveis oficiais 
tiveram como objetivo retirar aos indios 
qualquer possibilidade de controle 
direto sobre suas própnas terras · a 
def esa do território operotJ . ;e · 'ela 
evacuac;ao dós índios fora das ar eas 
litigiosas, pela concentrac;ao pet tl' do· 
P.1.; operou-se paralelamente p~lu total 
abandono · dos grupos locais que 
teimam em permanecer nas suas áreas, 
mesmo ·se invadidas, arriscando serern 
dizimados em breve. 

Favoreceu-se assim, conscienternen· 
te, um processo de dependencia dos 
Waiapi em relac;ao a FUNAI, que torna 
cada vef! mais difícil a recupera~ao das 
áreas invadidas e dos padróes 
tradicionais .de organiza~a,_ e 
subsistencia. 

A Históri~ recente dos índios Wa1api · 
mostra .como, mais urna vez fo1 am 
desrespeitados os direitos dos indios 
sobre sua5 ~erras, e o direito qu~ te~ de 
serem corretamente atendidos. 

Para evitar que o processo de 
dependenc~ e "dominac;ao" se torne 
equivalente · a total desintegrac;ao do 
grupo indígena, a demarcac;ao da ár~>a 
indígena, sob forma de urna áre::i 
contínua e que englobe todos os . 
·centros de ocupac;ao do grupo, deve · 
ser efetivada urgentemente. 

A eleic;ao da área foi realizada por um 
grupo 'de trabalho em marc;o e abril 
deste ano, e a demarcac;ao.. foi 
prometida pela FUNAI para final qe 
1980. 

Dominique Gallois. · USP 

NOVEMBR0/79 
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NOTICIA HISTÓRICA SOBRE OS INDIOS DO RIO JARI 

A bacía do alto río Jari, dív'isa 
entre o T erritório do Amapá e o Estado 
do Pará, situa-se entre o Parque 
Indígena T umucumdque e a área 
ocupada pelos· Waiapi dos ríos Nipuku 
e Amapari. . 

Como tal, esta área tem fundamental 
irnportancia tanro para os Wayana e 
Aparai do Tumucumaque como para 
os Waiapi, representando urna zona de 

, intercomunica<;ao e de trAnsito entre 
estes grupos e sub-grupos. 

A ef et1va protec;ao des ta área 
indígena. ho1e ocupada por · um 
pequeno grupo de indios Waiapi (aldeia 
Molokopote) fez -se necessária para 
impedir invas0es e devastac;0es· que 
afetariam tanto os grupos do 
Tumucumaque como os .Waiapi da 
margew l~ste do J~.'"i. · · 

A dem¿-rcac;ao ces•a área, está no 
momento senda ·oisc ..ti•.c'.a na FUNAI e . , 
de ve ria ser ef etuada em continuo coma 
demarca<;ao das áreas~ dos Waiapí do 
Nípuku-Amapari. 

O . presente docume nto ve.m 
fundamentar a imemoriabilidade da 
ocupa<;ao incígena na regiao, ao 
mesmo tempo q~e traz referencias 
sobre o tipo · de . relacio.namento 
existente entre índ1os ~ invasor~s . da 
área. 

l. Ocupa~ao Antiga . 

A· regiao do rio Jari foi ocupada no 
passado p0r grupos indi-genas 
numerosos e de diferentes origens 

' . 
culturais. Durante os séculos XVII e 
XVIII, era habitada por índios 
AMIKUANE loc~lizados a margem 
direita do r~o Cuc, e por índios UPURUI 
Qa margem esquerda do mesmo rio. Os .. 
Upurui, antigos · habitantes . do baixo 
Jari haviam sido exp-~·sos daquela área 
pelos W AIAPI qµe rea!izavaro, na 
, . . .... . . -
ep~a_, .urna m1grac;ao e expansao para 
norte. A oeste destas nac;5es, viviam os 
ÁROMAGATA, · um sub:grupo 'TIRIO 
que fambém entraria em conflito com · 

.OS 'Waiapi.· 
.- Os documentos e a tradic;ao oral dos 

atuais ocupantes da regiao mencionam 
· também aldeias de índios KAIKUSIA
. NA,-A~ AMA, WARIKENA, ~ANA, 
todos extintos desde o -final do século 
passado. . . 

Finalmente, os índios APARAI que 
ocupavam o curso médio do Jari, 
passaram a se instalar na zona de 
cabeceiras durante o século XVIII; até 
hoje, um pequeno grupo Aparai vive no . 
médio Jari, a altura do rio lpitinga .. · 

. A partir 9e 1750 ocorreu a instala~ao 
definitivá dos Waiapi na regiao 
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compreendida entre os rios · Jari, 
Araguari e ~póque. ·Ao mesmo. 
tempo;· os· WAY ANA (URUCUIANA) 
expa~iam-se para leste. 

Entre estas duas na~oes, 

esta.beléceu-se urna fronteira que 
seguia pelo rio Jari e continuava pelo 
Cuc: a leste os Waiapi e grupos afins, a. 
oes'te os grupos Carif:>e, ~spec~lmente 
representados pel0s . Wayana que 
integraram grupos menores como QS 

Upurui e que se encontram hoj€! em · 
·proce~ de ilitegra~ao com o~ Aparai 
dorio Paru. 

Desde o final do ~culo xy1u, até ~ 
década dos anos. 1960, os ·w~yana 
dispe~varn-se ~ urna · ~e · de. 
assentamentos qu~ margeav.am as 
bacias do P~rú e do· Jaii, continuando 
até o Lltani na Guiana Francesa. 

2. Rela~óes Intertribais ao Alto Játj 

A fronteira instalada na linha Jari
Cuc: entre o5· territ6rios · tribais dos . . 
Wayana e Waiapi .teve sua ·maior 
·signific~ao dUrante o · sée-~:,: . XIX 
quando estas ~~s se détron~aram. 
em ·urna .série de atrito$. ~ guerras. 

ContinuOIÑ ~endo um pape} 
fundamental com ~ ati\i~ao · 1,¿ urna 
rede de trocas intertfibai.s · qµe · Sé 
inseriam no,·ciclo comercial que ·1¡ga,\f~ 
grupos do· Jatj co~ ·~ do Oiapo(lµe -e 
eom os 'Tirio e Pianokoto ·da Paru 
Trombetas~ ·· 
· Os intercambios estabelecidos · nos 
últi.mos 100 anos, · entr~ Wayaria e 
Waiapi ·especialmente,,· amenizou á . 
rígida 'fr~nteira entre os· ~erritór:ios 
destas duas na<;0es .. Fronteira aliás·5em 
sentlqo. para a gera<;ao atual.. · 
· 'Houye urna série de intercasamentos· 

entre Wayana e Waiapi, e inclusive · 
aíian<;as poKticas com a instala~ao 
destes indios e~·aldeias mistas,.n_o Cuc 
.e Culari. 
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Nas · rela~oes intertribais e 
especialmente nas trocas entre os 
grupos da área citada, o rio Mapaoni 

· . contitu.ia,se como a via comercial por . 
. exceléncia, ligando centros de 
ocupa~·ªº indlgena da Guiana· 
F raricesa, de Suriname e do .Brasil. · 

Tais -relacionamenfos fizerarn com 
que a área do alto Jari se transforme 

··numa regiao de acult.ura<;ao intertribal, 
tanto 'Belos contatos entre as culturas 
Tupi . (representada pelos Waiapi) e 
Caribe (representada ·J>elos Wayana e 
Aparai), como pelo .encontro dé sub
grupos habitantes de zonas diferentes 
(Paru, Litani, · Oiapoque, '. Nipuku, 
Amapari). 

' . 

3. Os Wayana:e Aparai do Alto Jari . . . . 

Conforme a ·documentat;ao reunida 
~re a área (quadrol), a OCl:l~I<> do 

· Alte: Jari pelos Wayana a Aparai, . foi 
. contiri'Cta até 197.1; a regiao é parte 
. in1~r-~rtte do território 'destes indios. 

· ~ im. r·S·:--1 a:{l't~ expHcar as 
circ.unst'Ancias .em· que ¡~orreu · "o 
a\:>andono da resiao pelas · Wayana, 

· cfrcunstAncias estas que estaoiisadasa 
interfer~ncias externas e negativos 
contatos com invasqres ri~ área. 
, ·o álto Jari · permaneceu · isolado e 

. pouco·frequentado pelos brancos até o 
inicio do ~culo XX quando comet;ou a 
ser triihado por balateiros e cat;adores 
de ¡}ele. Na década dos anos 1950 6s 
cónflitos provocados pela prese~a de 
forasteiros, ªº mesmo tempo que . a 
presen~a· de ganmpos º<? ·rio litani, 
atraiu. µm núinerQ importante de 
grupos locais Wayana para a Guiana · 
Francesa, na esperan<;a de 
conseguirem m~rcado~ através de 
· trabalhós temporários nos garimpos. 
No entanto·, · nesta fase, ós índios 
~ontinuavain vóltando para suas 
aldeias do Jari. A ida e vinda entre as 



duas áreas favoreceu o comércio 
intertribal entre sub-grupos territoriais. 

Por volta de 1960 o alto Jari passou a 
ser visitado também por garimpeiros 
que se instalaram a proximidade d~s 
aldeias, propagando. doen~as ·e 
viol~ncias, num ciclo de atritos e 
martes que aliás se repetia identico em 
áreas vizinhas, como a dos índios 
Waiapi. ,,. 

Na mesm~ década dos anos 60 a 
instala~ao de urna missao do "West · 
lndians Mission~' ,em Paloemeu e . 

. I . ' 

Anapaike · (fronteira de Suriname e da 
Guiana Francesa) contribuiu para o 
despovoamento da área do Jari, 
quando, foram mandados emissários da 
missao para atrair os Wayana c:Jo Jari. 

Assim ~m 1962 o chefe Moloko - · 
instalado desde 1935 no atual sitio de 

· "Moloko~pota" - apavorado pelas 
predi~a~oes apocaHpticas · dos 
. missionários, que previam a exti~~ao 
do povo Wayana, seguiu com seu 
grupo para Anapaike. Nao se . 
adaptaram a rígida disciplina e 
sobretudo aos transtornos na vida 
tribal impostas pela Missao e voltaram 
para o Jari, onde haviam permanecido . 
outros Wayana. 

Emissários da · mesma missao 
chegaram in~lusive a entrar em contato 
com os Waiapi do 'Nipuku; 
aterrorizando-os com predica~ües de 
fim de mundo, ao ponto que tr~s velh~ 
morreram queimados, se jogando rium 
fogo de r~as, acredita~do que se. 
tratava da destrµi~ao prevista pelos 
missionários. · 

Pouco depois os Wayana do . Jari 
abandonaram ·definitivame11te este rio; 
em consequencia de· urna situa~ao 
ins~stentável de atriitos com invasores: 
especialmente com gateiros para os 
quais os índios trabalhavam em trocá· 
de. minguados _pagamentos. : . 

As últimas famílias Wayana .do Jari, 
sob a lideranca d~ lipo-Lipo, deixaram 

a área em 1971, ins~ junto a 
parentes anteriormente migrados do 
Litani. Conforme os Waiápi que 
habitam hoje o Jari, este grupo estaria 
voltando em breve parasuaárea, ppis o 
ciclo de atritos .e fugas estaría se 
invertendo. 

Par.a ·os Wayana. Considerando-se 
que seus aldeamentos se estendiam de 
for~ contínua desde o Paru até o 
Li~anl, passando pelo Jari. o abandono 
des~a bacia fluvial constitui grave 
amea~a ~ sua integridade~ pois corta os 
relacionamentos entre grupos parentes . . 
que.. vivem · nas eme.ridades .do 
t~rritório tribal; · o · Jari e o Mapaoni 
·sendo caminho obrigat6rio para visitas 

. . . 
entre gr.upas. 

A recente instalacao dos Waiapi no 
alto Jari garante até certo ponto a 
possibilidade de trAnsíto. e de etapas na 
área, assim ·como a petpeh~ de 
padroes . de troca e afian,;.as ~tre os 
diversos centros de ocupacáo indígena 
desta regiao frontei~a. 

4.lnstala~io dos WaiipiaoÁltoJari 

A presen~a dos Wailpi eril sítios 
outrora ocupacios pelos Wayana está 
ligada ·ª rede de relacóes intertribais 
acima · cita~, mas sobretudo a 
circunstAncias de- atritos e violencias 
com invasores no rlo Cuc,, provocando 
o ·abandono de suas a'ld0ias e a 
migra~ao. de seus habitardes ·para a 
Guiana Francesa e para o aJto .Jari. 

. Os. Waiapi / que habitam ho;e 
· M~lokopote' sao. os remanescentes de 
um importante sub-grupo que se 
p~sicionava :como intermediário 
principal nas trocas que Jigavam os 
Waiapi do __ sudeste e os Wayana do 
no~oeste. Apesar de se ldentificarem 
como Waiapi, estes remanescentes sao 
um grupo aculturado por seu.s vizinhos 
Caribe e neste sentido representam 
urna transi~ao~ tanto cwtural como 

.. 
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geográfica entre os índios ' do Nipuku
Amapari e os do T umucumaque. 

O despovoamento progressivo dorio 
Cuc (quadro 2) iniciou-se por volta de 
1960 quando parte de seus habitantes 
migraram para a Guiana Francesa. Em 
196 7 restavam sornen te dois grupos' 
locais no Curuapi e Pirawiri. O 
prin'leiro, liderado pelo Capitao Pina, 
seguiu para o Oiapoque; enquanto o 
segundo, por ouestao de afinidades 
políticas, prefertu permanecer na área. 
Com ele conviviam famílias Waiapi do 
Nipuku e Aroa; quando as doenc;as 
trazidas por garimpeiros recrudesce
ram·,ern 1967-69, estes regressaram a 
suas áreas nieridionais. 

Restava portanto o grupo de Sarapo 
que pÓr sua vez foi transferido pela 
CPRM, em 1970, e levado para 
Molokopote, onde a F AB esta va 

· abrindo um campo de pouso. 
Aparentemente houve um acordo 

entre a FAB e a CPRM para trazer .9s 
índios no local. T omaram para si a 
iniciativa da transferencia, sem levar 
em con ta os trans.tornos e o \solamento 
que iriam causar para a pequena 
comunidade. 

Aliás, cu.stou muito a F AB impor aos 
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índios a permanencia no local; quando 
· estes pretendiam voltar para o Cuc, 
eram ameac;ados de prisao, além de 
terem . sido convencidos de que, 
naquela área ·nao receberiam 
assistencia e que o grupo morreria. 

Finalmente, para · sedentarizar os 
índios num local tao estratégico para a 
F AB, iniciou-se úm programa de 
criac;ao de búfalos. Até hojeo gado, do 
qual os índios fa·zem pouco c~so, 
constituí-se em empecílho para a 
comunidade, obrigada a se fixar na 
área, m,esmo se realiza, ainda que de 
maneira provisória,. visitas ao río Cuc; 
lá deixaram hapitac;oes e plantac;oes 
frutíferas, hoje aproveitadas por 
garimpeiros que se instalaram neste rio. 
· O histórico da ocupac;ao e do qua.se 

total abandono de urna área estratégica 
para grupos tribais do norte do Pará e 
Amapá, vem ilustrar um processo que 
continua correndo nas áreas vizinhas 
do T Ufl1UCumaque e do Amapari. 

Nestas áreas relativamente isoladas, 
os problemas enfrentados pelos índios . 
e a espoliac;ao de seus territórios nao 
sao considerados ' "prioritários", nao 
recebendo até hoje a devida atenc;ao 

. por parte da FUNAI. 

DOMINIQUE GALLOIS - USP 
25 de Setembro de 1980 



QUADR0-1. REFER~NCIAS SOBRE A OCUPACAO DO ALTO RIO JARI 
·PELOS INDIOS WAYANA-APARAI 

1766 vánas aldeias Wayana, além de outras de Aparai, 
Amikuane. Upurui 

1789 24 aldeias na linha dorio Tamuri '(GF) até o rio 

1878 
1888 
1936 
1938 

1940 
1955 
1963 
1971 

Jari 
4 aldeias no río Jari e afluentes 
15 aldeias no alto Jari e afluentes 
várias aldeias no Curuapi 
4 aldeias entre o rio Cuc e<> rio Mapaoni: 
já menciona a aldeia de Moloko-pata 
4 aldeias no Mapaoni e alto Jari 
várias aldeias no alto Jari, Cuc e Mapaoni 
3 aldeias no Jari e afluentes 
Abandono da área pelos.W.a-yana . 

Tony (Patris) ( 1843) . 

Leblond ( 1789) 

Crevaux ( 1883) 
Coudreau ( 1893) 
Shultz Kamphenkel ( 1938) 
Aguiar ( 1942) 

Schmidt ( 1942) 
Melcher ( 1955-56) 
Cognat ( 1963-1967) 
Schoepf, Cognat ( 1972-77) 

QUADRO 2. REFER~NCIAS SOBRE A OCUPACAO DO ALTO RIO JARI E CUC 
PELOS INDIOS WAIAPI 

1776 
1877 

1888 

1926 

1934 
1936 

1955 

1963 

1967 

1970 

incursoes Waiapi na área do alto Jari . . 
várias aldeias na margem e·squerda dorio Cuc e 
afluentes 
Grande aglomeracao de aldeias-Waiapi no rio C-uc, 
~m contato com seus vizinhos Wayana-Aparai do 
Jari 
1 O aldeias no rio Cuc e afluentes com mais de 
600 pes~oas 
várias aldei~ no Cuc, em ambas suas margens 
5 aldeias no alto rio Cuc e afluentes; atritos com 
os Wayana 
aproximadamente 3 aldeias no baixo rio Cuc e 
outras nas cabeceiras e afluentes superiores 
3 aldeias no Cuc e afluentes; instalacao de vários 
Waiapi nas aldeias dos Wayana do Jari 
emigr~io do grupo do Cap. Pina para a 
Guiana; dispersao do grupo do Cuc. Só resta 
o grupo de Sarap.o 
instal~ao do grupo de Sarapo em Molokopote. 

.Tony (Patris) ( 1843) 
.Crevaux·( 1883) 

Coudreau ( 1893) 

E. Fernándes 11943) 

A guiar ( 1942) 
Shultz Kamphenkel ( -1938) 

Malcher ( 1955-56) 

Cognat ( 1963) 

Grenand ( 1972a) 

. Grenand, Schoepf ( 1972b) 
( 1972) 

Dominique Gallois - U. S. P. 
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PEQUENO GUIA PRÁTICO DE COMO INVADIR UMA ÁREA 
· INDIGENA... . . . 

Reagindo a notícias veiculadas pela 
imprensa a respeito de convenios que 
deveriam ser assinados entre a FL-NAI , 
e os Estados para que estes passassem 
diretamente a assessorar as 
comunidades de pavos indígenas, a 
Comissao Pró-f ndio de Sao Paulo, 
através de sua diretoria, distribuiu nota 
a imprensa no dia 23 de novembro de 
1979, "manifesta~do seu repúdio a 
capitulac;;áo do Ministro do Interior 
diante de interesses regionais em 
detrimento de suas responsabilidades 
junto as comunidades indígenas, 
medidas que em última instancia visam 
destruir por implosao a própria FUNAI, 
dificultando o controle do exercício da 
tutela enquanto facilita, por outra 
parte , a atuac;ao de pressoes 
económicas em nível regional". 

Concomitantemente, a Comíssao 
Pró-fndio elaborou um documento 
denúncia, enviado a FUNAI em 
Brasília, no qua) manifestava sua 
profunda preocupac;;ao <liante. das 
notícias que anunciavam para o futuro 
a autonomía das delegacias r~gionais 
da FUNAI, - através da . chamada 
regionalizac;;ao, urna vez que a cada dia 
novas denúncías, em sua maioria 
extremamente graves, eram recebidas .. 
a respeito de arbitrariedades acorridas 
nas áreas i~dígenas sob jurisdic;ao da 
2a. Delegacía Regional da FUNAI em 
Belém. · 

Diante destas denúncias me permito 
de .analisar .a seguir, de· maneira mais 
detalhada, o caso da invasaoda reserva 
demarcada dos índios Xikrin do Ca teté, 
também citada no documento da 
Comissáo Pró-fndio. Pela análise .deste 
caso concreto, mais urna vez aparece o 
perigo de urna interferencia mais diret~, 
na política indigenista, dos Estados e 
das delegacias regionais da FUNAI 
submetidas diretarpente, em nível 
regional a pressoes contrárias aos 
interesses dos povos indígenas. 

Os Xikrin do Cateté sao um sub
grupo Kayapó de 240 pessoas. Vivem a 
margem do río Cateté, município de 
Márabá, Pará. Vivem de agricultura, 
cac;;a, pesca, coleta e também se 
dedicam a comercializac;ao da castanha 
do Pará. 

Em 1974, no fim do período de minha 
pesquisa entre os Xikrin e após ter 
percorrido pa.rte do território com eles, 
fiz um levantamento do habitat 
tradicional deste grupo e enviei um 
parecer a FUNAI - Brasília com 
detalhamento das áreas ocupadas 
pelos Xikrin e mapa (vide mapa anexo, 
proposta inicial dos índios). Mais tarde, 
o chefe de Posta Fred Spatti, 
percorreu novamente a área com os 
índios, reafirmando os limites e 
coordenadas corretos para a 
demarcac;;ao da reserva. Toda esta 
documentac;;~o encontra-se na FUNAI # 
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Brasília e serviu de base para o grupo de 
trabalho da FUNAI, encarregado de 
formalizar a proposta definitiva para .. 
demarca<;ao. 

Er:n outubro de 1975, em reuniáo 
mantida em Brasília e da qual 
participaram o presidente da FUNAI, o 
diretor do DGPI, o diretor do DGPC, o 
procurador jurídico da -FUNAI e eu 
mesn1a, foram discutidos os limites do . 
território e chegou-se a um acorde a 
este respeito. 

Anteriormente, em 31 de man;o de 
1975, fui incumbida pela FUNAI para 
assessórar a Minera<;ao Serras do Sul, 
na realiza<;ao de reconhecimento 
geológico na área dos índios Xikrin. 
Com a colabora<;ao do chef e de Post o e 
os próprios índios f oram estabelecidas 
as norm.as gerais e específicas a serem 
respeitadas e cumpridas durante este 
período. A autoriza<;áo de pesquisa foi 
dada a Minerac;ao antes da demarcac;áo 
do território, e todo o meu empenho em 
servir como mediadora fundamentava
se no fato da Minerac;ao ter pedido 
autorizac;ao em área indíg~na, fato aliás 
que a própria Minera<;áo nunca negou. 
Mas as terras nao estando demarcadas 
era necessário, através de nossa 
presen<;a e da participac;áo ativa dos 
índios, acompanhar todas as etapas da 
pesquisa e controlar a situac;áo. 

A 2 de abril de 1976, através de 
representante legal, a Minerac;ao 
Serras do Sul Ltda. e em respeito a 
1 e g i s 1 a <; a o vi ge n t e , so 1 i c i t a ·a 
manifestac;ao da FUNAI no que .diz 
respeito a possível incidencia ou nao da 
aludida área em· terrenos habitados 
pelos silvícolas. Este pedido de simples 
rotina, era para dar continuidade por 
alguns meses a pesquisa geológica. Fica 
e la ro no i te m 3 do referido 
requerimento de que a Minerac;ao 
es tava ciente de estar pedindo 

renova<;ao ·de autorizac;ao em área 
indígena. 

No día 10 de abril de 1976, porém, a 
chefe da Divisao de Registro 
Patrimonial, Laia Mattar Rodrigues, 
DGPI, informa o diretor do . DGPI o 
seguinte: "Pelo exame cartográfico a 
área do interesse do .requerente nao 
está encravada em área ·indígena". Nos . 
termos da tramitac;áo normal do 
assuntó o processo é encaminhado ªº 
DGPC para exame e parecer na sua 
esfera de · competen.cia. Este 
departamento, atr~vés de ofício de 
17 /05/7 6 de_cide o seguinte: "Ten do em 
vista o trabalho·realizado na área Xikrin 
pela antropóloga Lux Vidal, sug~rimos 
que o presente processo seja 
submetido a apreciac;ao da referida 
antropóloga'-'. Ao receber o processo e 
mapa anexo, verifiquei perplexa, que os 
limites do território Xikrin tinha sido 
inexplicavelmente ·modificados e 
drasticamente . reduzid~s·, . sem 
explicac;ao aparente, pelo menos na 
época, mas hoje muito compreensíveis 
com a invasao maci<;a de madeireiras e 
fazendas, limites estes .. que 
contradiziam frontalmente aqueles 
aceitas durante a reuniao, acima citada, 
de 27/ 10/75, em Brasília . 

Finalmente, e apesar da chefe do 
DGP~ e a 2a. Delegacia Regional de 
Belém insistir em ·r.~i;l'uzir a área, 
negando a antropóloga qualquer direito 
de opinar por nao ser funcionária da 
FUNAI, o presidente da FUNAI optou 
pela proposta dos índios. 

No día 2 de novembro de 1976, em . 
carta assinada pelo Dr. Joao Paulo 
Botelho da Escola Paulista de Medicina, 
P mim mes11l3, reiteramos o pedido de 
demarca<;ao nos seguintes termos: 

"Soubemos. que a estrada PA-279 
caminha em ·diret;ao do território 
Xikrin ... diante da vinda da estrada, da 
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chegada de posseiros e agropecuárias 
em. ~turo proXÍnlO, ternos a convié~ao 
da urgencia da demarca~ao a 'fim.de um 
controle jurldico da áre~ por parte da 
FUNAI". . / 

Em .carta de 9 de dezembro de 1976, 
o presidente da FUNAI nos informa 
que a estrada PA-279deverá ser o limite 
su) da resen1"a Xikrin (vide mapa ~nexo: 
rodovia em projeto). A estrada como 
limite su~ d()l território f oi um fato 
imposto pelo Ministério do Interior, 
sem possrbilidades de discussao. A um 
certo momento a FUNAI chegou a 
sugerir que somente se demarcasse o 
território urna vez a estrada construida. 
O nosso parecer ~ra que a demarc~c;ao 
nao poderla esperar e que o limit~ sul 
f osse demarcado conf arme planos do 
DNER para a futura estrada. 

No . día 5 de fevereiro de 1977 o Dr. 
Joao. Paulo e eu mesma, mais urna vez, 
mandamos carta a FUNAI onde 
reafirmamos que a construc;áo da 
estrada, aliás já parada naquela época 
por falta de verbas, náo ·?Oderia 
retardar a demarcac;áo: 

"Seria inexplicável que atualmente 
umá estrada possa vir a atingir urna 
área indígena· · ainda nao protegida 
of.icialmente pela demarcac;ao, 
r·epetirido-se erros 'trágicos - que 
ÓCdrreram no passado. Aceitando de 
que a Estrada éuma realidade, pedimos 
que ela venha a passar mais ao sul 
possível, isto é, a mais de 50. Km da 
aldeia1 atuaL O nosso pedido tem por· . 
base o seguinte _motivo: o rio Seco nao 
pode se·r comprometido em sua 
integridade por ser área de cac;a, coleta, 
r~as e castanhais. Urna área que 
comprometesse a hacia do rio Seco 
seria · vista péios índios como tima 
injustiticáve~ · agiessao ao seu habitat 
tradicional'. 

Em 14 de· j unho de 1977 foi assinado o 
coTitrato PlanteVFUNAI para medic;ao 
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e demarca~ao da área. O grupo de 
trabalho da FUNAI deverla estudar e 
decidir a .respeito de 3 propostas 
assumidas em rela~ao a. área possivel 
de demarcaf;aO, resultados de 
propostas efetuadas por ·: 1) Comissao 
FUNAl/RADAM; . 2) Lux. Vidal, 
antropóloga da Universidade de Sao 
Paulo; 3) Comissao 2a: Delegacia 
Regional da FUNAl/DNER. 

A 15 de setembro de 1977 é enviado a 
FUNAI um relatóho de· viagens de 
inspe~ao dos servif;OS de demarcac;ao 
procedidos na área. A demarcac;ao 
estava paralisada para definic;ao da 
estrada PA-279. A Plantel, ah'avés de 
seu coordenador na regiao, deslocou
se a Belém afim de entrar em contato 
com o DERPA para conseguir o 
tra~ado da referida Rodovia, limite sul 
da área indígena. 

Em 21 de janeiro de 1978 a reserva 
dos Xiknn do Ca teté estava demarcada 
(vide mapa anexo: área demarcada .. ) A 
demarcac;ao ao norte e leste 
correspondem aos limites propostos 
pelos índios. A oeste foi cortada urna 
área de 13 mil hectares nao se sabe 
porque, e ao sul os índios perderam a 
área entre o tra~ado da futura PA-279 e 
as cabeceiras dos ríos Cateté e 
ltacaiunas, senda que urna linha seca 
unindo estas cabeceiras é ó limite sul 
adequado. Apesar d~tes 'cort~ 
tinham sido, descartadas pela 
presidencia da FUNAI as propostas do 
DGPI de Brasília · e da 2a. Delegacia 
Regional de Belém, que red~ziam a 
área de maneira drástica, especialmen
te no sul. Neste momento, 
provavelmente, os futuros· invasores 
tiveram suas esperanc;as contrariadas, 
e alguns funcionários da FUNAI devem 
se ter achado em situac;ao 
comprometedora. ApÓs a demarca~ao, 
os invasores tentaram, num gesto 
desesperado, de adulterar um mapa da 



FUNAI e se instalar ostensivamente na 
área, desmatando 400 hectares, 
retirando madeira em grandes 
quantidades. · Como veremos em 
seguida .. a 2a. Delegacia da FtJNAI em 
Belém tratou de defender os irter-es~eF. 
dos invasor.es. Nao houve n~nhuma 
manif esta~ao dos f uncionários do 
DG PI de Brasília, porque nestas aJtur&~ . 
já tinham sido afastados por. atos de. 
corru~ao em outras áreas indígenas. 

Em julho de 1979 é denunciado no 
jornal O· Estado de· Sao Paul.o. 
(20/07 /79) o escandalo da invasao e 
grilagem das terras da reserva Cat~té, e 
a seguir no Por~ntim, na sua edi~ao do 
mes de agosto. 

No mesmo mes de julho de 1979 a 
FUNAI em Brasilia instaura inqué.rito 
cujas resultados constam de 3 
relatórios, um do Delegado de Polícia 
Federal, Dr. Jorge Luiz de Oliveira, um 
do advogado da 2a. Delegacia Regional 
'da .. FUNAI em ~elém,' Nonato de 
'Holanda e um da chefe de Posta do PI 
Kateté, Maria Alves Leal d~ Oliveira, 
chamada a Brasilia para eselarecimen-. 
tos. Em agosto de f979 a ' FUNAI .de 
Brasilia envia a área um grupo ·de . . 

trabalho, coordenado pelo sertanista 
Sidney Possuelo paráapurar mais urna 
vez os· fatos. Este grupo · elaboTa 
também um relatório, com sugestoes . . 
de ac;~o Í·mediata. 

Tive a oportunida~e, cotn a amável 
. permissao do Superintendente da 
FUNAI, Pedro ~auto Fatorelli 
Carneiro, de consultar estes relatórios. 

T ranscrevo a seguir alguns trechos 
do relatórlo enviado pelo Sr. Delegado 
da· Polícia Federal c;lO Coordenador 
Regional Policial em 20 de julho de 1979 
e que reconhece, de modo inequívoco, 
a- invasao da reserva indígena: . 

"Com relacao ao mapa da reserua 
indigena Kateté, possiuelmente 
clandestino, a linha que diz picada 

pre·t~nq.:ca, ndo corre'sponde o 
,<__ • ;·ealidode, pois a picada do limite sul /oi 

feíta e ·as terras compreendidas ·entre 
as duas . seria somente umo remota ..... : 
,esperanca por partf? .dos faz~ndeiros 

· ,. de que a FUNAi. abrisse mao· delas, o 
que é imi>o~iuel· ocorrer, porquanto_ as 
me.~ñ1as' i>er/encem aos índios é se tal 
ocorresse. haveria, sem a menor 
dúvida; uma reacao uiolerata por parte 
.dos Xikrin. 

Ora'! Sr. Coordenador, este mapa na 
· realidade nao traduz '. nada, e sim um · 
ardil por: p(lrte dos f azendeiros, 
. possiuelmente em conjunto com outras 
pessoas, no sentido de conseguir que a 
FVNAI abrisse mdo da óréa 
compreendida entre a picada 
pretendida e a picada' do limite · sul" 
(folha 4). · · . 

E, ein outro trecho, encontramos 
urna ,informac;ao muito esclarecedora· 
sobre as estratégias usadas para invadir 
urna área indígena: 

" ... Na ·mesma ocas1ao /omos 
informados pelo Dr. Edilson .Dantas, 
.aduogado naquela cidade · (Xinguara) 
_da gravidade. at:r.:exi~tente, o que' esta · 
Autoridade conc'orda pois naquela 
regii]o ·o desmaiamento ~ realizado 

. sem nenhum controle. de qualquer 
autoridade constitúida, em terras 
deuolutas, pois na realidade -'aq_ueles 
que se intitularam f azendeiros náo . . . . 

passam -simplesmente ·de portadores 
de Protocolo · do Incra, isto porque 
requerem ª· terra e nao guardam a 
defini~oo de suas pretensoes, em 
sintese estao acabando comas matas 
da Amazonia · a cada dio que passa" 
(folha 3). . · 

De maneira incompreensível, JTlas 
muito sintomática, o advogado da 2a. 
Del.egacia· Regional da FUNAI, qµe 
acompanhou o Delegado de Polícia, 

J • 

opina a favor dos invasores. A seguir 
comentamos . alguns trechos deste 
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relct'tório en"·ado ao Sr. Delegado da 
FUNAI em Belém · Amauri Azevedo -
em 24 de julho de 1979: . 

"SegtJnd9 pudemos obseruor a 
p•c;ada do limite su/ da FUNAJ está 
toi'cJmente encoberta pela mata" 
(folha 2) . . ' 

Cóm isso o advogado parece . 
justificar as invasaes, por falta ~e urna 
demarcac;ao efetiva e · visível. O . . . 

delegado da Polícia, porém, escreve em 
seu relatório com clareza absoluta: 

"Apesar das grandes dificuldades 
encontradas, f ínalmente (;onseguimos 
lo<;a/;zar dois marcos, e formar 

· conuencimento de . que nenhuma 
1rregulundade teria sido cometida na 
demarca<;éio do limite su/, ~sto de · 
ocordo com o mapa apresentado pela 
FUNAJ" (fo/ha 2). 

Pur sua vez o grupo de trabaJho da 
FlJNAJ Br dsíha dá a sua versao: 
"Part~ do.~ piquetes foram retirados 
pelc1~ 1nuasores, nao ~endo possiuel 
idt1rit1f1có los" (fo/ha 4). 

A(;redito que se o limite suJ deveria 
ter sido a rodovia PA-279, estráda 
de~otlve:tda antes de sua entrada em 
territóno Xíknn; teria sido pelo menos. 
o dever dos funcionários da 2a. 
Delegacia err1 Belém e da Ajudancia de 
Marabá, r~for~ar o controle da picada 
den1C:ncdtóría do l'imite sul. E isso 

. e&~cialrraente se nos referirmos as 
, advertencáas muito claras feitas pelo 
ex <;h~·f~ dt- Posto, Fred Spatti, em 
cartci ffldndada ao Prefeito do 
Municíp10 de Reden~ao, Pará, e a 
Delegacia Regional de• Belém, em 
24/ 07177. Nesta carta o problema· 
Jige:tdo a delimitac;ao sul do território e 
a~ coordenadas exatas do trat;ado sao 
claramente expqstas para prevenir 
qualqu_er 'irregUlaridade. . 

O advogado da 2a. Delegacia 
_ Regional da . FUNAI deturpa os· fatos 

quando escreve: 
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"Observamos que a5 invas<>es ora 
existentes, jd datam de mais de dais 
anos, o que torna incompreensíuel nao 
: terem sido percebidas hd mais tempo. 
_Tal fato .permitiu que muitos ·se 

. ·auenturassem a . cortar lotes nas 
proximidades da Reserva, outros até 
·explord-los, tornando difícil para o 
observador que sobreuoa a regido, 
afirmar com absoluta seguranca onde 
come<;a ou termina a reserva, tal é o . 
número de picadas existentes" (fo/ha 
3). 
· Com isso o · advogado parece 
insinuar de que a área invadida nao é 
te~ritório indígena, ~~so contrário as 

. invas6es teriam sido percebidas mais 
cedo. Na verdade . as inten~OeS de 
invadi.r o sul da área datam de 1976. 
T ranscrevemos a seguir trechos de 
vários relatórios do ex-chefe de Posto 
Fred Spatti e que esclarecem que as 
tentativas de invasao nao sao recentes. 

\Sucessivos avisos foram mandados a 
2a. Delegacia Regional sem que esta se 
rlignasse-a tomar qualquer providen~ia. 

" ... De fato como se pode uer no 
referido mapa,. a f'A-279 dó acesso 
dlreto a bacía uertente do· río Seco, 
área das ·mais ricas que a 'tribo possui, 
atualment~; abundante em · ccica; 
madeira · e parcia/mente castanha. 
Seró que· os meus chef es es tao cientes 
que tem grandes f azendeil!.OS em 
Márabó que jó agora, ante~ de .existir 
qualquer estrada, me ~rguntam "se 
agora jó existe estrada .oora a aldeia, . 
pois eles tinham grande interesse na 
regido?" °Ignorar tal situacéío 
inuoluntariamente s.eria ingenuidade, e 
ignoró-la voluntariamente negligen
cia". 

"Na regíao do río Pium Cóco, a uns 5 
Km acima da confluencia deste río com 
o Itacáiunas, e do lado da reserua 
indigena existiriam posseiros. No lugar· 
indicado entraría uma picada no 
gr.otóo . denominado · dos "pora· 
. ' 



qués" Mokoktinho · Kapa em· Kayapó. 
Os dois mariscadores que fizeram a 
denúncia, adentrando-se pelo grotéio 
uns. 15 Km chegaram no ·seu fim, 
caindo aí' num acampamento de uns 25 
homens, trabalhadores a servi~o de 
um rico holand~s e estauam ocupados 
na derrubada pa~a construir uma pista 
de auia<;ao. Deste lugar existiría 
conexao, por caminho para a ponto da 
Rodouia estadual PA-279 que está 
sendo construida na regiéio. Da mesma 
pista já sairia um caminho cortado 
pelos trabalhadores em direcao ao rio 
Seco, com a inten<;ao manifestada em 
atrauessar este último em direcáo a 
Serra do Puma. (30/ 07/ 76). 

Senda assim, os fndios Xikrin 
decidiram no mesmo dia sair em 
excursao de controle, o que · 
ef etiuarnente fizeram. .. Nao tiue 
oportunidade de acompanhar o grupo 
de homens Xikrin, por encontrar-mesó 
neste P.l. com 205 indios desde faz 
mais de dois meses. Mandei, portanto, 
pelos índios apenas um bilhete de 
auiso, f azendo as recomendacóes que 
o bom senso indicam. Igualmente nao 
mandei avisos radiofónicos sobre estas ... . 
ocorrencias para os meus prepostos 
r)or encontrar-me sem radio desde o 
dio 27/ 08/ 77 sem qualquer 
possibilidade . de comunicacao com o 

· mundo exterior, como Joi o caso 
durante cinco meses no ano passado 
(09/09/77). : . 

No dia 21/09/77, voltou o 
contingente principal de indios da mata 
com · as seguintes inf ormacoes: todos 
os · trabalhadores e posseiros (40 
pessoas) já teriam ·saldo da área 
indígena. Nao houue uiol~ncias. 
(25/ 09/ 77). . 

Em fins de 1977 o chefe de Posto 
F red Spatti é transferido para a aldeia 
dos índios Urubú, ~ Maranhao. A 
nova chefe de Posto, Maria Alves Leal 

de Oliveira, ao assumir o cargo foi 
expressamente proibida, segundo ela 
mesma confessou em Brasilia, pelo 
Delegado da· 2a. Delegacia Regional de 
'Belém, de se comunicar diretamente 
com Brasilia ou com antropólogos e 
médicos, sob amea~a d~ represálias. Eu 
mesma nao tive oportunidade de voltar 
a área. Foi a época, evidentemente, em 
qu_e fazendeiros e madeire1ras 
aproveitaram ~ oportunidade para se 
estabelecer de maneira mais ostensiva, 
inclusive tratando de justificar sua 
presen~a na área através da 
apresenta~ao de ·um mapa. falso. Mais 
grave ainda foi a noticia dada através da 
imprensa de que a fazenda Pau d' Arco 
já teria aplicado na área ~5 milhéSes de 
cruzeiros, coma esperan~a .de se firmar 
na parte sul do territórió Xikrin. 
Entendemos que o fato · de aplicar 
capital nas terras indígenas nao dá 
direito a ninguém, mas constitui um 
cnme que exige, inclusive, urna 
indeniza~ao pela destrui~ao das 
riquezas do meio ambiente. 

O que é de estranhar é que urna vez 
efetuada a viagemde reconhecimento a 
área invadida, o _ advogado da 2a.
Delegacia Regional teve que ser 
admoest"ado .por diversas vezes pelo 
Delegado da ·Policía Federal, já que 
aquele adv0gado nao se dignava a 
notificar os invasores. ·' 

O relátório da chefe de Post<>, Maria. 
Alves Leal de Oliveira, esclarece o 
episódio: 

"Enfatizamos que o Sr. Delegado 
Federal da . Polícia, Dr. Jorge Luiz de 
Oliueira, exigiu do Dr. Nonato Holanda 
que ao menos noti/icasse os invasores, 
identificados ·como inuasores da área, 
e o mesmo negou-se, leuando o Dr. 
Jorge Luiz Oliu2ira, ele mesmo, a ditar, 
para o escriuáo a referida notificacao, 
deixando claro que a FUNAI deveria 
caracterizar sua presen<;a na área· ao 
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menos deste modo, sob pena de 
tornar-se omissa. O advogado tan1bém · 
nao permitiu que a che/e· de Posto 
participasse da viagem de 
reconhecimento apesar de hauer 2 
auioes a disposi<;do, seja dito de 
passagem, auioes. dos pr6prios 
f azendeiros". 

T ranscrevo a . seguir mais alguns. 
trechos do rel~tório do advogado da 
FUNAI. onde mais urna vez defendeos 
interesses dás invasores, ignorando 
propositalmente que a falsifíca~áo do 
mapa é obra dos próprios invasores. 
T udo leva a pe.nsar de que houve 
conivencia entre estes e a 2a. Delegacia 
da FUNAI assim como antigos 
f uncionArios do DGPI em Brasilia: 

"O surgimento de um mapa da 
·reserva Xikrin com as características 
da FUNAI, adulter~do na parte do 
limite sul leuou mu ita gente de boa f é 
(sic) a adquirir lotes de terras, na 
suposicóo de que era órea · livre. 
Atualmente a situacao é de espera, em 
razao de que muitas pessoas possuiam 
lotes · cortados e estáo . aguardando 
uma mudan'ª da situacao que permita 
exploró-los com a deuida tranquilidade 
(sic)". 

"De tudo que ficou apurado, 
verificamos que algumas pessoas ber.n 
inte11c:;ionadas,. . adquiriram por 
compra, requerimento de lotes de 
terras deuolutas, isto hó mais de cinco 
anos, coma intencao de implantarem 
fa zendas, come<;ando pela exploracao 
de madeira (Jolha 5) ... Entre essas 
pessoas de bem (sic) que adquiriram 
terras para desbravar, nas 
proximidades da reserva · Xikrin, 

' podemos citar ., -<o Sr. Laudelino 
Hanemann, paranaense, representan
te da Indústrid Madeireira Pau d'Arco. 
Segundo . ele, em 1976, alguns 
empresórios interessados em · investir 
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na regido, dirigiram a FUNAI um 
memorial solicitando a posicáo das 
terras que desejavam comprar, tendo 
o portador, Sr. Gerudes Gomes da 
Silva, topógrafo, ex-empreiteiro da 
FUNAI na . demarcacao do PI Las · 
Casas, recebido um. mapa onde 
constaua que as terras· por ele 
pretendidas ñao incidiam em órea 
indígena (Jolha 6)". 

Nao existe, se estou bem informada\, 
nenhum pedido de certidao negativa 
feíto em 1976, e neJ'lhuma ·certidáo . · 
negativa poderia ter sido emitid~ ¡:·?·a 
Presidencia da. FUNAI naquela data, 
porque a demarca~áo administrativa já · 
tinha sido feíta e aprovada. O que existe 
na FUNAI é um pedido de certidáo 
negativa para a Pau d' Arc6, Comarco
Cia Melhoramentos do Pau d' ·Arco, 
Processo n.° FNl/2ADR/1588/71. 
Como pude constatar·; nem o ano, 
1971, nemas coordenadas do pedido, 
que correspondem a urna área muito 
mais ao sul da reserva atual 
correspondem a afirma~áo do 
advogado em seu relatório. Mas 1976, 

' corresponde justamente ao ano em 
que o DGPI de Brasilia e a 2a. DR de 

· Belém estavam · empenhados em 
reduzir e mu~ilar a reserva Xikrin, 
especialmente na parte sul. 

Resumo a seguir o relatório do grupo 
de trabalho da FUNAI - B@silia que 
esteve na área em agosto de 1979: 

. ·-
1.~ - lnsatisfacao da comunidade 
Xikrin f ace a atual delimita~ao, que 
deixou óreas de vital Importancia f ora 

· dos limites. . 
2. 0 · - lmplanta~ao de fazendás de 
m°édio porte ao longo da órea sul jó 
demarcada. 
3 .. º - lnuasao do sul, por parte de 

¡ . 

posseiros. 
4. 0 · _ Penetra~oes de ramars, que 



partindo da PA-279 invadiram os 
limites sul, com a finalidade de extrair 
madeiras". 

E as sugestoes do grupo, para a<;ao 
imediata sao as seguintes: 

" Considerando o que foi 
anteriormente expostq e face a 
situar,;ao existente, que poderá euoluir 
para conflitos enuoluendo a 
comunidade Xikrin e invasores, o GT 
sugere a remor,;ao dos elementos 
invasores da atual área, e. a 
paralizac;ao da retirada de madeira, 
proveniente · da área indígena. E 
determina que a área de perambu-, 
/oc.;óu de~tu cúmunidade attn9e 
a Serra dá Seringa, limite da área 
indigena, onde o grupo efetua 
excursóes coma finalídade de ca<;a e 
coleta. E que caso nao seja possível a 
paralizac;ao e desuitaliza<;do da PA-279 
é de suma importáncia que ambas as 
margens se constituam em reserva 
indígena . E. finalmente gue na 
salvaguarda dos interesses da 
comunidade Xikrin e Gorotire o GT 
recomenda a uniao das áreas Gorotire 
e Gateté". 

lsto é após cinco anos a FUNAI de 
Brasilia reconhece que a única solu<;ao 
justa é a primeira proposta dos índios 
porque corresponde a área que de fato 
ocupam tradicionalmente. O caso das 
invásoes do território Xikrin , é .ª 
repeti<;ao de urna história por demais 
conhecida: a destruic;ao da mata 
amazónica, sem nenhum controle, por 
madeireiras, ávidas de um lucro 
imediato, que nao recuam <liante de 
nenhuma violencia, sob o olhar .. 
complacente da 2a. Delegacia Regional· 
de Belém. E até agora nenhuma 
provid~ncia foi tomada por esta mal
af arna da Delegacia para solucionar o 
problema. Sabemos de fontes seguras 
que a madefra continua a ser retirada. 

Diante <lestes fatos como nao estar 
persuadidos que a maior participa<;ao 
dos Estados e das Delegacias Regionais 
na tutela das comunidades indígenas é 
entregá-las nas maos daqueles que 
sempre trataram de invadir suas terras . . 
Percebe:se que no caso dos Xikrin, 
quando a invasao chego~ a beira do 
escandalo, a FUNAI de Brasilia se 
prontificou a abrir um inquérito, a 
admitir publicamente as irregularidades 
cometidas, 'prometendo retirar os 
invasores. Mas os objetivos dos 
funcionários da 2a. Delegacia Regional · 
da FUNAI tinham sido atingidos, isto é, · 
deixar que seja consumada a 
destruic;Ao de uma boa parte da Area, 
provocando danos irreversíveis ao 
meio ambiente, para depois, poder 
melhor subjugar a comunidade. Vários 
pontos de ca~a e coleta foram atingidos 
e os índios que planejavam este ano a 
constru~ao de urna nova aldeia no ria 
Seco, na parte sul do território, estao 
desorientados e revoltados. Tuda isso é 
maquiavelicamente organizado por 
funC-ionários da FUNAI que cedem 
a qualquer pressao de políticos ou 
grupos económicos com interesses 
locais. A FUNAI de Brasilia, sempre a 
procura de urna melhor imagem, está 
na verdade a reboque de grupos que se 
organizam dentro e fara do órgao 
tutelar para destruir os pavos 
indígenas. Nao querendo ver onde se .. 
situam os verdadeiros problemas, o 
desgaste do órgao de prote<;ao é rápido 
e irremediavel. Estamos longe do 
respe.i.to a integridade fisica e cultural 
das sociedades indígenas, muito pelo 
contrário, elas estao sendo lentamente 
mas seguramente ANIQUILADAS. 

LUX VIDAL - USP 
Nov. 79 
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PROJETO DE AMPLIACÁO DA RESEJlVA INDÍGENA Dó· 
TA TUI - · ÍNDIOS KA Y ABI-MT 

Projete.apresentado a Comissao Pró-lndio/SP p~r MAIRAWE 
Kayabi, chefe do Posto Diaurum, PNX. 

Em longa reuniao feita na ~egunda 
metade do mO• de a901to de 1978, 
pelos Kayabí do Tatui com participa~ao 
de representantes dos Kayabt do Xingu 
e com os vizinhos Apiaká, fez-se 
revisao da terra a eles reservada 
_e, se constatou ser pequena demais e 
que ficou f ora parte importante de sua 
·terra. 

Quando f oi solicitada a demarca~ao 
.das reservas, foram descuidados certos 
detalhes que só. agora foram 
percebidos mais claramente. Naquela 
ocasiao nao · havia coloniza~ao e 
agropecuária nas próximidades. Havia 
apenas o seringa) ao longo do Río dos 
Peixes. 

Em 1966 havia apenas Kayabí na 
regiao, sendo que a coloniza~ao rnais 
próxima era a gleba Arinos (distante 
100 km). . 

1 

Do ano de 1970 para cá se expandiu a 
abertura de terras na dire~ao d~ Rio 
dos Peixes. Em 1973 foi fundada Juara 
'(distante uns 50 Km), que é o centro de 
urna nova coloniza<;ao e mais intensiva. 
Com isso se precipitaram as medí<;oes 
e Q estabelecimento de novas fazendas 
e empresas de coloniza~ao . De modo 
que atualnu~nte as reservas dos Kayabí 
e Apiaká estao rodeadas de fazendas. 

v~rificou-se que as reservas atuais 

sao pequenas demais para poderem 
cac;ar • P••car o 1uflc.lente pílra. a 
subsist~ncia p,rópria; especialmente 
prevendo a nova gera~ao, mais 
numerosa, que alcan~ará a maturidade 
dentro de seis a oito anos. · Antes ·da 
abertura das fazendas vizinhas nao se 
percebeu que as reservas eram 
pequenas, po1s se ca<;ava e pescava 
para além dos limites das atuais 
reservas. Agora está se fechando o 
cerco. 

Em vista disso foi feíto um "Termo de 
Compromissó entre a FUNAI e a 
SIBAL" em 25 de agosto de 1977, que 
se mostrou muito útil até o momento. 
No entanto, nem todas as fazendas 
es tao vinculadas a SIBAL, de modo que 
f azem derrubadas em grande escala a~é 
nó limite com as reservas atuais. 

No limite leste da atual reserva 
Kayabí, ao longo do córrego Jaú, há 
aproxima~aó e atividade de irrstala<;ao 
intensiva de coloniza~ao da Gleba de 
propriedade ·do Sr. Benedito Pinto 
Días, com escritório de venda de lotes 
~m Paranavai (PR); urna estrada foi 
aberta até encostar no córrego Jaú e há 
urna pista de pouso a menos de um Km 
da. margem direita do córrego Jaú. 

Essa abertura . no lado leste da 
reserva Kayabi, aó longo do ~órrego 
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Jaú, muito piscoso ainda, favorece a· 
explorac;~o . intensiva da pesca 
alienígena. · · 

No lado direito do Rio dos Peixes; 
. entre o Salto e o córrego do Frederico, 
há a mesma · possibilidade de pesca 
alienígena. . 

. No lado direito ainda, no mesmo 
trecho, há seringueiras que os Apiaká 
querem utilizar para aumentar seus ' 
recursos financeiros. Neste espac;o se 
encontram taqua_ras, necessárias a 
indústria de flechas, sempre muito 
utilizadas pelos grupos vizinhos. 

No lado esquerdo do Rio dos Peixes, 
n~ altura do ·salto, há um pequeno 
taquaral, que os Kayabí vem utilizando 
para f ~zerem suas flechas. · 

Com o . jnte~so movimento 
colonizador, há o perigo de que nao 
tenham mais acesso a taquara, e 

· mesmo que esta seja destruida. Outro 
per.igo constituí a construc;ao de urna 
hidroelétrica no Salto, que além da 
construc;ao, será um ponto de atrac;ao 
turística. (Quando se· escreve Salto, se 
ref ere ao Salto do Rio dos Peixes a mais 
ou menos 102 Km de sua barra, 
medindo ¡lelas. curvas do. río). 
· Em resumo, além de constar de que a 
área dentro de meia dúzia de anos será 
pequena demais, acontece, com os 
fatos aduzidos,.que as reservas estarao 
expostas a urna invasao dificilmente . 

1 controlável e µrge salvar os recursos 
n~cessários a sobreviven!cia dos dais 
grupos. 

. Tuda examinado em longa .reuniao 
dos Kªyabí do Tatui, com 

. representac;ao dos Kayabí do Xingu, e 
com representantes dos Apiaká, foi 
deliberado ser.necessário reservar mais 
da l'erra que sempre foi deles. 

Conforme isso seguem as seguintes 
propostas: 

- Primeira Proposta: 
Continuando a linha seca que parte' 
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da cabeceira do córrego Figueira e. 
chega até o córrego Ja(J, onde tem o 
marco de cimen!O . n,0 ·2, esta linha 

. atravessa 3 Km -em linha reta para o 
lado direita,, do . córrego Jaú . 

Óe.ste ponto ·ligar em linha· reta com 
um ponto que fica ·no Ria dos Peixes, 
300 m acima do Salto . 

No lado direito do Rió 'dos Peixes 
continua esta lioha reta· até se afastar:3 
Ktn do Rios dos Peixes. ~ 

Oeste ponto ligar urna linha reta até o 
córrego do Frederico, rnantendo a 
distancia mínima de 3 Km da margem 
direita do -Rio ~os Peixes, 

- Segunda Proposta: 
Urna linha reta (em Angulo reto com 

o córrego Jaú) parte por 3 Km ao norte· 
do ponto ónde a estrada encosta no . 
córrego Jaú (mais ou menos 3,5 Km do 
marco de cimento nº 2). 

Oeste ponto ligar e~ linha reta com 
um ponto que fica no ·Ria dos Peixes, a , 
300 m acima do S~lto. · 

No lado direito do Rio dos Peixes 
continua esta linha reta até se afastar 3 
Km do Rio dos Peixes. 

Oeste pon.to ligar urna linha reta até o 
córrego do Frederico, mantendo a 
distancia mínima de 3 Km da·margem 
direita do Rio dos Peixes. 

Concluindo, deste modo. fÍ'ca 
protegida eficazmente a pesca · no 
córrego Jaú e no Ria dos Peixes até o· 
Salto, co~a·· também a taquara. ~ 
importante que o Salto fique incluido, 
pois o mesmo te.m um valor histórico-. 
sagrado para o grupo Kayabí. 

Tatui, di<.J 2~ ~)8.78. 

Mun. Porto do~ Gaúchos, MT 
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PROJETO DE DEMARCACAO DA RESERVA KRIKATI
MARANHAO 

O Problema 

En1 1975 a antropóloga Dolores 
Newton elaborou comos índios Krikati, 
entre os quais pesquisou durante longo 
período, um mapa que correspondería 
a urna parcela do habitat tradicional 
des tes índios. Naquela época o chef e de 
post o nao permiÚu que ela visse o mapa 
proposto pela FUNAI. A ·proposta 
apresentada em Brasília pela própria 
antropóloga foi entáo remetida ao 
entao presidente do órg~o, G.el. 
lsmarth de Araújo, a pedido do grupo 
Krikati através de seu chefe 
Francisco. 

Atualmente, nada está escrito no 
Processo de Demarca~áo a respeito do 
relatório da antropóloga. Nao foi 
tomada em considera~ao a sua 

· proposta. 

Tres equipes já foram a área mas os 
índios impedem a demarca~áo. Nos 

processos nao constam. os motivos 'de 
recusa, de como foi realizado o 
trabalho ou o que os índios querem. · 

Existe um grupo de trabalho dos 
f azendeiros devidamente reconhecido 
pelo MINTER, ·que participa das 

' reunioes de delirnita~ao! 

Duas equipes propuseram os limites 
(o pequeno retAngulo anexo no mapa). 

Os índios recµsaram esta proposta. 

Na proposta da antropóloga, 
elaborada junto com os índios há mais 
de 17 fazendas dentro da área. Talvez 
seJa este o motivo do "alheamento" da 
FUNAI. 

Publicamos a seguir o relatório 
enviado á FUNAI por Dolores Newton 
(1) e um breve histórico do grupo (11) 
ass1m como um mapa que mostra a 
extensáo. do habitat tradicional dos 
Krikati, a área proposta pela FUNAI e 
os limites exigidos pelos índios. 
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CARTA DO CHEFE KRIKATI FRANCISCO E RELATÓRIO 
SOBRE A SITUACAO ATUAL DOS INDIOS KRIKATI EM · 

. RELACAO A DEMARCACAO DAS TERRAS DESTA TRIBO 
. N . . 

o . 

Durante o. mes de julho de 1975 fiz 
urna viagem a aldeia Krlkati, grupo 
Timbira localizado a 18 · Km. do 
povoado de Montes Altos/Sitio Novo · 

. (ver mapa em anexo). Esta foi minha · 
terceira permanencia com os Krikati e 
foi fe ita depois de urna ausencia de 6 

· anos e meio. Meu prime'iro trabalho de 
.. campo foi executado em 1964 . e 

constava de nove meses de etnografia 
básica. Minha ·segunda viagein,, em 
1968, durou seis semanas. Urna parte 
deste trabalho já foi publicado 

. (Newton, D. "The Timb~ra Hammock 
as a Cultural lndicator of Social 
Boundaries"~ in M. Richardson ed., The 
Human Mirror 1974) . . 

Oepois de feita a etnografia básica, 
minha pesquisa levou-me a investigar a 
localizac;áo desta tribo no último século 
e a composic;áo étnica da presente tribo · 
em termos individuais com o intuito de 

-esclarecer as afinidades com a cultura 
atual. A finalidade ·- e . urgencia - des te 
relatório é a comunicac;ao de tima carta 
que me· foi ditada pelo chefe· Knkati, 
junto com o 'pedido de . encaminhá-la, 
por, meu intermédio, ao presidente da 
FUNAI em Brasília e de acrescentar 
algumas informac;oes que possuo sobre · 
o grupo e que talvez . ajudariam a 
FUNAI no processo de delimitac;ao da 

área necessária a s0brevivencia deste 
grupo. 

O problema de demarca~ao da área · 
Krikati apresentou-se quando o chefe 
do posto da FUNAI trouxe de sao Luis 
um mapa ~om as · indica~Oes das terras 
a serem delimitadas para os Krikati, o 
qual foi apre5entado . aos líderes do 
grupo em urna reuniao. com todos. os 
seus integrantes. Essa reuniao ocorreu 
em júlho de 1975, durante a minha. 
e~tada na .aldeia e o chef e F rancisC:o . 
pediu que eu lhes desse urna opiniao 
sobre o tal mapa. Entretanto, os 
agentes da FUNAI 'disseram-me que o 
mapa era um documento interno do 
órgao e que estavam sem autoriza~áo · 
para mostrá-lo. O chefe Francisco 
resolveu, na ocasiáo, viajar a Brasília 
para tentar solucionar a questao da 
demarcac;áo das terras e eu prometí 
redígir a c~rta que ele apresentaria a 
FUNAI, promessa que agota cumpro. 
Como eu nao cheguei a ver o mapa, a 
interpretac;ao do mesmo que segue é a 
do Francisco. . · 

T~ntei,_ usando . um m_apa do IBGE 
(folha SB·23-Teresina), c'?locar os 
pontos reconhecidos por Francisco 
nesse mapa" geral para facilitar a sua 
localizac;áo e incluo algumas 
informac;.oes · que ajudariam a 
compreensao da carta. 
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Exmo. Sr. 
Ismarth Araújo de Oliveira 
Presidente da FUNAI 

26 de julho de 1975 

A largura da terra demarcada no 
mapa o povo nao aceita nem eu; o chef e 
Francisco. Eu sempre tenho medo que 
o povo daqui passa lá (para) fora. Eles 
tem costume de andar, tres até cinco 
léguas para fora dá aldeia, costume que 
é de muito tempo passádo, nao só 
agora. Entao precisa de terra para 
passar (andar) ass1m· e nao criar 
problemas". 

Ao Norte . · 

Terra indicada no mapa (da FUNAI), 
5 Km. ao norte até a ponta da serra(que 
é visível da aldeia). 

- . Terra pretendida pelos Krikati: a 
área delimitada e a inclusáo de um lugar 
no rio Pindaré .regiohalmen te 

· conhecido pelo nome de "Po~o do 
Caboclo Velho" (onde a tradic;ao canta 
que um "cabocld' índio - foi morto e 
jogado num p~o lá), que fica mais ou 
menos 3 léguas (aproximadamente 20 
Km) da aldeia Krikati. Esta parte do río 
Pindaré sempre era usada para 
tinguijada no tempo do· veráo (junho
setembro) e pese~ durante o ano 
inteiro. 

A Leste 

, Terra indicada no mapa: uns poucos 
quilómetros até o encontro da estrada 
Montes Altos · Sítio Novo coma serra a 
leste da aldeia. 

- T erra Pretendida pelos Kr1kati: no 
riacho Batalha tem um lugar conhecido 
regionalmente pelo nome de "b~ixao" e 
que está a uns 16 Km da aldeia, a leste. 

.Aqui está um poc;o com lugar de 
peixe que no passado·era sempre urna 
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"ranc.haria" e "campo" do povo Krikati. 
inélusive o nome "Batalha" faz 
referencia as antiga.s . Jutas que os 
bisavos dos presentes Krikati tinham 
com os civilizados que entravam no 
lugar.'O afluente da cabeceira do riacho 
Batalha, que segue o rumo Sul/Norte e · 
que atravessa a estrada de Montes 
Altos - Sítio Novo, den1arca o limite 
leste da te_rra pedida. 

Desta ·maneira, o limite passa a 8 Km 
do povoado de Sítio Novo, deixando 
esta área sossegada. 

Ao Su/ 

T erra indicada no mapa: da aldeia até 
onde o riacho Tapuio se divide nos tres 
brac;os que formam suas cabeceiras. 
Terra pretendidq pelos Krikati: do sul 
aié sudoeste, a mais ou menos 27 Km 
da ·atdeia Krikati, o ·rio Arraia divide-se 
em duas partes: o riacho Tapuio, e ·o 
riacho do Salto (o qua! os Kñkati ainda 
chamam de Arraia). Neste último 
ribeirao existe urna área de coca! 
(babac;ú) de · aproximadamente umá 
légua de comprimento ao. longo do 
ribeirao. 

Esta área, ou pelo menos a metade 
do cocal, os Kr1katl utilizam durante os 
meses de agosto a setembro. Aquí 

· estamos acostumados a andar para 
buscar cóco ·e fazer tinguijada. Este 
território entre os ribeiróes Arraia e 
Lageado é dos Krikat_i. Tem muito 
Krikati que nasceu mesmo em a·ldeias 
desta regiao (nome de tres destas 
aldeias sao Komchíkuh, Piphúpo, 
Ronkó). S6 por causa do cocal 
precisamos tanto do território 
interrnediário da aldeia até lá. Com a 
garantía de poder passar através da 
área sul .até o cocal nao precisaria ter 
tanta área no sul. Mas o povo tem medo 
que os civilizados nao deixem os Krikati 
entrarem se esses lugares ficarem fora 
da área demarcada. 



A Oeste 

T erra pretendida pelos Kñkati: 
u~ndo o limite do cocal no Salto, e 
subindo para o norte até a bifurca~ao 
do córrego Campo Alegre e segue (por 
esse bra~o) até a cabeceira, (ficando) o 
lado leste deste ribeirao demarcando o 
limite do território pedido a oeste, o que 
é mais ou menos o que o mapajá indica. 

Em resumo, o povo Kñkati necessita 
de "um lugar mais folgado" para evitar 
problen1as con1 os vizinhos · e evitar 
também que eies, por falta de urna área 
adequada para sustentá-los se 

. ' 
espalhem abrlndonando a aldeia. 

Aquí termina a carta do chefe 
Francisco Posso acrescentar mais 
alguma s 1nf orma~oes, além , de 
s1mplesmente confirmar,: pela minha 
exper1enc1a, a verdade das 
declarac_.óes que Fráncisco faz sobre a 
utiliza~ao da terra e também confirmar 
o apoao que ele tem dentro do grupo em 
rela1.ao a este assunto. 
De&d~ u~ primeiros cronistas se sabe 

que o!) Kn"Kati (também chamados de 
Cara' cití) sempre estiveram localizados , 
nesta área. Ho;e o tamanho do grupo 
está bastante diminuido, mas a área 
que estao pedindo para demarca~ao é 
apenas urna pequena parte do antigo · 
território. · 

A harmonia que existe entre os 
vános recursos . no atual ambiente 
geográfico dos Krikati é muito 
in1portante para a sobrevivencia du 
grupo. Durante a esta~Ao da ~ca · 
(junho a dezembro), enquanto estao 
" b ro e a.n do " as ro~ as novas 
·(:i~.rrubando a vegeta~ao de menor 
porte) os Kñkati aproveitam a coleta dp 
baba~u e pescam com ~ingui nas 
águas paradas, usando tarrafa, arco e 

. ' 
flexa. Neste periodo eles ainda tem 
alguma coisa nas ro~as velhas como: 
batata', in ha me, etc .... 

Na · esta~ao da5 ch uvas ( dezembro-. 
máio) coletam urna variedade de frutos 
(burití, bacaba, bacurí, manga, cajá e 

'7"<?utros) d9s quais se sustentam até a 
colheita .do arroz,_ milho, amendoim e 
mandioca · das r~as novas. Ca~am e 
pes_cam dur-~nte o ano todo. Dispé>em 
de animais domésticos para os t~mpos 
de necessidades. Atualmente, além das 
galinhas_, patos e porcos, estaQ criando ·_ 
também os. primeiros carneiros e ·. 
cabras. Desta forma, é a variedade de 
recursos que é importante · para a· 
sobrevivencia deste ·pavo.Se . . algum · 
des tes recúrsos escassearem °(como· 
aconteceu corh a mandioca no ano · 
passado, em fun~áo das · pesadas , 
chuvas), eles tem a possibilidade de 
recorrerem aos outros; Nem a coleta e 
nem as r~as podem sustentá-los 
completamente. Precisam de terras 
suficientes para o tipo . de agricultura 
que praticam (de coivara) e além disso 
precisam dos frutos e dos outros 
produtos ·dos micro ambientes 
diferentes que circundam 'a aldeia · (a 
mata, a floresta de galeria, o cerrado e 
os próprios rios). 

A popula~ao Kñkati, · depoís de 
drástico decréscimo demográfico no 
séculó passado e estabilizar-se durante 
este século até 1968, está agora 
cresce·ndo vertiginosamente. Nos 
últimos 6 anos a populaf;ao · Krikati 
aumentou 30% - 200 para 260 pessoas 
( tinha permanecido estável durante os 
5 dnos anteriores).~ bem provável que 
a presen~a de um posto da Funai na 
aldeia, com remédios e assistencia, 
d~sempenhou um papel importante 
neste crescimento populaciona[ 
Precisam, portanto, mais ainda dos 
recursos que possuem dentro do 'seu 
território. 

Durante o mes de julho de 1975, os 
·agentes do posto indígena Kr1kati 
marcaram·uma reuniáo entre os lideres· 
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do grupo e ·os moradores vizinhos A 
área com os quais os Kdkati estavam 
tendo disputas. Estes moradores nAo 
mostraram nenhum desejo de 
aceitarem um compromi5so que 
. permitisse aos ~fikati coletarem nas 
terras tradicionais do grupo, que estes 
mesmos moradores ·estavam ~m vi~ 
de cerca.r. 

· t urgente que a FlJ.NAI tome as 
medidas necessárias para solucionar o 
problema das terras Kñkati. 
· ESperando ter feíto um servi~o útil, 

tanto ~ra a Funai como para os indios, 
me coloco a disposi~ao para qua(guer 

. outro esclarecimento ou informa~ao. 

Dolores Newton - UNICAMP . · 

11 - Breve Histórico do Grupo 

Por volta de 1861 parece que urna 
parte da tribo já se tinhá retirado para 
além· d9 divisor de águas do T ocantins. 
Eni 1872, eles habitavam a cabeceira do 
Rio Cajuapara (formador do· Río 
Jurupi) numa aldeia de 400 a 500 
habitantes. 

Tinham se retirado do T ocantins 
·porque sua aldeia tinha sido atácada 
por sertanejos que roubaram um certo 
númeto de crian~as. Em consequ~ncia 
os fndios atacaram e incendiaram urna 
fazenda vizinha, matando 7 pessoas . . 
Oepois, teinendo a vingan~a dos neo
brasileiros fugiram para as matas do Rio 
Jurupi. 
Nimuen~ajú encontrou-os em 1914-

1915 nessa·mesma regiao. A sua aldeia . 
se chamava Bacaba e contava urna 
centena de habitantes. O censo de 1919 
do SPI cita 65 Kreye. Logo depois 
foram. transferidos, por conveniincias 
administrativas para a foz do Rio 
Jararaca n.o Posto Indigena Felipe 
Camarao, o que lhes f9i fatal. 

Os dados atuais 'da· FUNAI acusam 
alguns Kreye numa reserva de indios 
Tupi no municipio de Vizéu, no Pará, a 
margem esquerda do Rio Jurupi, no 
Posto Indígena Canindé. 

. 146 

Kñkati 

Seu território se estende ao leste do 
.T ocantins quando este rio muda a sua 
dire~ao de Sul-Norte para Leste-Oeste, 
ao nascente de lmperatriz. Em 1844 
tornavam insegura.a margem dire.ita do 
T ocantins de B6a Vista para cima. 

Depois da funda~ao ·da Colonia 
Militar de Santa There2a, em 1848, os 
Krikati come~am a ter. algum contato 
com o mis~ionário do lugar. Em 1853. 
consta nos relatórios da missao que 300 
Kn1<ati .desceram para a Colonia. 

A partir de 1855 a missao estava em 
pleoa decadincia nao sendo mais 
mencionada nos relatórios dos 
governadores. · . 

O censo. de 1919 cita duas aldeias: 
Engenho Velho com 69 indios e Canto 
da Aldeia com 204 indios. Essas aldeias 
con~guiram manter-se _até 1927. 
Nimuendajú ao visitá-los em 1929 s6 
encontrou · 80 ·indios em Canto da 
Aldeia nas últimas cabeceirinhas do Rio 
Pindar~. Ali viviam sobre a pressao dos 
'fazendeiros vizinhos que já tinham 
usurpado todas as terras da tribo, 
deixándo aos fndios a escolha entre o 
abandono de sua última aldeia e o 



massacre. No ano anterior, 1928, um 
conflito com um dos fazendeiros tinha 
causado a dispersao de 2 outras aldeias 
e a retirada de seus habitantes que: 
procuraram abrigo entre os Pykopje. O 
massacre geral planejado pelos 
fazendeiros só f oi frustrado devido a 
intervenc;ao do encarreg~do do SPI, Sr. 
Marce lino Miranda, que tentou debalde 
a remo<;ao dos Kñkati do Canto da 
Aldeia para outro lugar. 

"Obstinadamente os indios 
insistiram sobre seu direito nas terras 
dos seus antepassados, exigindo que os 
fazendeiros as de$9Cupassem, se a 

· vizinhanc;a dos índios lhes era 
desagradável". . 

Em 1930, o governador do Estado do 
Maranhao, em conluio com os 

· f azendeiros, ameac;a expulsá-los 
através de for<;a policial caso nao 
abandonassem as terras de outra 
maneJra. 

O SPI transfere-os . para o Río 
Ourives, no município de Barra do 
Corda, o que resultou no 
esfacelamento do último núcleo da 
tribo. T endo os Krikati pedido debalde 

· um asilo entre . os Apinayé e os 
Apamekra, se dispersaram e os 

. fazendeiros alcanc;aram seus objetivos. 
Mais tarde, urna parte dos Krikati se 

reuniu outra vez nas vizinhanc;as de 
Montes Altos, formando a. aldeia da 
Taboquinha, ·onde se encontram até 
hoje. Entretanto essa mesma história 
cornec;a a repetir-se já que a FUNAI 
apesar de man ter um posto junto a eles, 
nao resolve a situac;ao de suas terras, e 
até agora os Kñkati nao possuem urna 
área demarcada. 

Maria Elisa Ladeira - CTI 

· 111 - Os Kñkati - Ultimas Noticias 

1980 :__ Desde o primeiro relatório de Dolores 
Newton passaram-se cinco anos. As te~ras nao 
f oram demarcadas no ,prazo estabelecido pela leí. 
Desde mar~o de 1978 o Governo e a FUNAI 
fizeram muitas promessas, de concreto, porém, 
nada se fez. Com a implanta~~º de projetos 
económicos absurdos trata-se de calar º' índios. 
Os .Krikati nao escaparam a este destino, Estas 
sao as últimas noticias enviadas pelo CIMI, 
Maranhao/Goiás: 

".A uns 18 Km de Montes Altos (MA) 
se situa a aldeia de sao José, dos 

Kñkati. sao 312 pessoas. A aldeia está 
lá, a uns SOOm da estrada. Na estrada é 
só arame farpado. Há casas com cerca 
e roc;ado a .menos de 3 Km daaldeia. 17 
fazendas estao instaladas na antig~ 
ár~a Krikati, sem contar os sitios, ao 
todo urnas 15.000 pessoas. A menos de 
duas léguas da aldeia há um povoado 
com 40 casas,· Quiosque. . 

Ultimamente a Companhia 
Hi~roelétric·a Sao Francisco (CHESF) 
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que está construindo urna linha de alta 
tensao em território indígena 
presenteou os Krikati com um 
caminhao azul marihho. Os Krikati 
teriam preferido um de cor vermelha. 
Os índios' nao tem terra, nao tem onde 
botar ro<;a. Foi·lhes tirado a ·área do 
Cocal, a área do "post o do ca bocio · 
morto" e do "Baixao"!. 

Durante anos os Krik.ati lutaram pela 
demarca<;ao d~ suas terras, o capitao 
Francisco foi várias vezes a Brasília , 
exigindo o mínimo necessário. Mas os 
fazendeiros se. opuseram. 

0

Alguns 
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f a.zendeiros fazem parte da Comissao 
da FUNAI pela demarca<;ao da área . 
Krikati. Atualmente ninguém tala mais 
em demarca<;ao, a FUNAI, porém, vai 
implantar um projeto agropecuário e a 
CHESF promete doar mais máquinas. 

Em lmperatriz os habitantes, <liante 
da aparencia miserável dos Kríkati 
co'mentam: "f ndio é assim nojento: e 
cachaceiro". 

o ·s Kñkati estáo sem terra, de 
caminháo novo e com projeta 
agro-pecuário· elaborado em Brasília 
pelos pseudo-economistas da FUNAI". 

Mar<;o de 1980 



O TERRITÓRIO DOS ÍNDIOS CANELA-APANJtKRA 
(BARRA DO CORDA-MA) 

E ate t 1 abalho · foi escrito 
originalment~ como um parecer para 
servir de defesd a Fundac;ao Nacional 
do Indio no processo aberto pelo 
fazendeiru · Yukio Akashe contra o 
órgao· tederal, e cuja parte prejudicada 
diretamente era o grupo Timbira 
Canela-Apanjekra. A finalidade da ac;ao 
movida por Yukio Akashe era a de 
tentar "reaver,, a gleba de terra de 
nome "Serra Branca" i incrustada no 
território dos Canela-Apanjekra, e que 
o referido. fazendeiro dizia ser de sua 
propriedade "há mais de 50 anos". 

O processo foi aberto por Akashe em 
1977, ano em que os trabalhos de 
nen1arcac;:io do território Canela
Apanjekra tiveram início. Decorridos 
dois anos desde aquela data, a firma 
contratada para efetuar a demarcac;ao 
nao conseguiu completar os trabalhos. 
Primeiro porque os próprios Canela
Apanjekra, ao perceberem que os 
limit~.; que estava'm senda demarcados 
nao coincidiam com aqueles que 
sempre esperaram (por terem sido 
impu::,tus a eles desde cima, pela 
dele~acia da FUNAI em S. Luís e pelo 
DGPI), interromperam a demarcac;ao, 
na e5peranc;a de poderem fon;ar a 
F unai a rever os limites a leste do 
território, com os quais nao 
concordavam. }mediatamente após o 

. , fato ter sido comunicado a S. Luis, um 
representante do DGPI, o senhor 
Quirino, apareceu na aldeia dando 
ordens para prosseguir a demarcac;ao 
"conforme o mapa da. Funai", sem ao 
menos ouvir as reivindicac;oes dos / 
Canela-Apanjekra. Mas se os índios 

. nao foram ouvidos, ou nao tiveram 
forc;a para isso, os moradores brancas 
da regiao do río Enjeitado - llmite 
oeste do território - fizeram-se Ol:lvir e, 
na mesma ocasiao, interromperam a 
demarcac;aó naquela regiao, de armas 
nas maos. Foi por este fato que a · 
demarca~ao do territ6rio Apanjekra 
ainda nao se completou. O "caso 
Akashe ~ ', pela evidencia e a 
caracterizac;ao fácil da invasao, a F unai 
parece ter conseguido ganhar. 

O territ6rio tradicionalmente 
ocupado pelos Apanjekra-Canela 
(aldeia de Porquinhos), compreende 

. toda a extensao que vai do ribeirao 
Papagaio ao ribeirao Enjeitado, afluente 
do alto Mearim, no sentido leste/ oeste. 
Ao sul estendia-se até a regiao do rio 
Alpercatas, ocupada também pelos 
Canela-Kencateje, grupo que havia se 
separado dos Apanjekra em meados do 

· século XIX e desaparecido enquanto 
grupo depois do· massacre ·efetuado. 
pelo fazendeiro Raimundo Arruda em 
1913. Os sobreviventes Kencateje, 
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basicamente múlheres · e crianc;as. 
voltaram a integrar-se aos Apanjekra, 
abandonando o território que· 
ocupavam e que. por sua vez, foi 
"assirnilado as posses" do fazendeiro 
Raimundo Arruda e descendentes. 

Segundo Nimuendajú, "habitavam · 
os Apanjekra na aldeia Porquinhos 
num pequeno afluente da margem 
direita do alto rio Corda ou Capim. Ao 
Oriente eles confinavam com os 
Ramkokamekra-Canela no divisor de 
águas entre os Parcos e o Papagaio, 
afluentes da margem direita do Corda. 
Ao Ocidente, eles estendiam-se além 
des te rio a regiao do alto Mearim,.até os 
confins dos campos, pois a mata é 
ocupada hoje pelos Guajajara. 
Provavelmente eles eram viziPhos dos 
Pykópje na regiáo do Grajaúº. (1940, p. 
34) - (vide mapa anexo). 

O major Francisco de Paula Ribeiro, 
na sua "Memória sobre as nac;0es 
gentias" refere-se as nac;oes Timbira 
e o m o '' su pe r a bu n da n·l e me n te 
numerosas'' e que "absorvem com 
suas aldeias inumeráv~is quase todo o 
ambito central destes terrenos -

• compreendidos entre o Itapecurú e o 
T ocantins - ~· que ainda estao por nós 
desabitados" (1841; p. 184).· O major 

. Ribeiro foi, de 1795 a 1817, responsável 
pela guarnic;áo mantida pela Coroa 
portuguesa na regi3:o da atual Grajaú -
pata dar cobertura a penetrac;áo 
espontanea dos criadores de gado nos 
cerrados do Maranhao, reprimindo 
com expedic;ües punitivas os grupos 
tribais que hostilizavam os moradores 
recém Qhegados. Aquele que tiver a. 
paciencia - · ou o prazer - de ler sua 
"Memória" encontrará nela, sem 
nenhuma 'ambiguidade, o "consenso 
histórico sobre a antiguidade da 
ocupac;áo" exigido pelo Estatuto do 
Indio (art. 25) e, por outro lado, terá a 
dimensao histórica exa~_a do que foi - e 
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tem _sido - as rel~c;óes da "sociedade1 
nacional" com os grupos Timbira: 
relac;_óes de guerrá e de tratados nao 
cumpridos. 

Os grupos Timbira que capitularam, 
aceitando a "paz" e a imposic;ao de 
limites ao seu território, sobreviveram. · 
Mas esta sobrevivenci~ só f oi - e .é -
possivel ·ao prec;o de · urna 
sedentarizac;áo forc;ada que tem 
afetado, de modo drástico, a estrutura 
mesma do modo de ~produc;ao destas 
sociedades predominantemente 
cac;a.dotas e coletoras. Esta imposic;ao 
de limites territoriais decorrente da 
"paz" afetou, por exemplo, o optimum 
demográfico destas sociedades, que se 
encontra hoje muito abaixo daquele 
que a própria organizac;ao social 
possibilita. Os Apánjekra, apesar do 
incrémento populacional verificado nos 

• 
últimos anos (1919-1_18 hab.; 1974-191 
hab.; 1977--2~0 hab.) nao alcan,aráo 
mais as cifras . populacionais dos 
séculas XVIII e XIX, estimadas em 
2.000 hab. Estes mesmos Apanjekra 
aceitaram esta "situac;ao de paz" a · 
partir de 1913, após o massacre dos 
-seus "parentes" Kencateje, deixando 
por isso de frequentar - utilizar -
seus territórios abaixo das cabeceiras 
do río Corda concentrando-se acima 
daquelas, para o lado do ribeiráo 
Eñ}eitado. · 

Quais os critérios usados pela Funai 
para determinar Ós limites necessários 
a um territóno indígena-? Qual, por 
exemplo, a relac;áo entre o crescimento 
demográfico e o volume de produc;áo 
de ali~ntos sob as condic;0es de 
funcionamento do sistema de prod~c;ao 
irierente a sociedade em questao? O 
art. 23 do Estatuto do f ndío garante "a 

·· ocupac;áo efetiva da terra que, de 
acordo com os usos, costumes e 
tradic;oes tribais, det~m ... ". lsto nao ' 
implica que urna sociedade de 



cac;adores - como os Apanjekra -
• • 

deva ter garantido seus territórios de 
cac;a . e a possibilidade de continuar 
existindo como tal? 

Na verdade, os limites impostas aos 
Timbif ~ de urna rnd1 aeira geral, sao os 
1.i mi té s te rri toriais tidos ·como 
"naturais", ou seja, limites 
estabelecidos pelo '"processo h~stórico 
de ocupac;áo ~ dominac;ao das áreas 
indígenas pelo avanc;o e estabilizac;ao 
c!a frente de . expansao pastoril nos 
.cerrados maranhenses. O art. 25 diz:~'-...... 
" ... atendendo a situac;ao atual e . o 
consenso his~ónco .... ". E o/uturo?Uma· 

. sociedade de cac;adqres e coletores náo . 
se transforma. num passe de mágica em . 
urna socieoa¿e dominantementé 
agrícola . Ainda .que as condic;0es 

. territoriais ·nao permitam mais os 
deslocamentos necessários ao 
exerclcio efetivo da cac;a e da coleta, a 
1deologia (os procedimentas · 
generaJizadós do pensamento e da 
ac;áo) continuará-a ser, por um período 
indefinido, urna ideo1ogia de cac;adores 
e coletqres. ~ essa. a contradic;ao com 
que se defrontam os Canela, os · 
Krahó .. , 

Os respo11sáveis imediatos pela 
dE-1narc ac;ao do território Apanj~kra, o 
. ..... ~~ do PI; Daniel Simoes, e seu "porta 
voz", o "caoitáo" Euzébio H6hhot, 
tr>maram comó· referencia para o 
eHtabelecimento dos limites definitivos 
apenas a "situac;áo atual". Nem mesino 
o " consenso · histórico sobre a 
antiguid<;ide da or.upac;ao" foi 
cor:isiderado, pois o& lhnites da área 
"respeitou" a ocupac;áo de urna grande 
parte do territór.io tradicional pelos 
moradores. Neste quadro, que sentido 
pode te.r este consenso histórico? Na 
verdade ele apenas garant~ o que resta 
do território em tace a "situac;a·a atual", 
pro~uto de urna história que, do ponto 
de vista do branca, é irreversivel. 

O "caso Ákashe" faz parte · deste 
processé? de ocupac;áo. Mas antés dos 
pormenores é. necessário deixar bem 
claro que toda a regi!o compre_endida 
entre os ribeir~s Papagaio e Enjeitado 
é território tradicionalmente ocupado 
pelos Apanj"ekra-Canela. E que todos 
os ocupantes "históricos" de porc;aes 
deste território sabem que ocupam · 
"terra de índjp" .. Durante o século XIX, 
notadamente·. depois da "pacificac;ao" 
(após 1850), o procedimento 
normalmente utilizado para ·a ocupac;ao 
·era feito ,em traca de permissoes 
temporárias dadas pelos Canela para a 
"invernada" do gado no territÓrio. . \.. 

Oeste modo, os fazendeiros vizinhos 
padiam· garantir a nao matanc;.a de seu 
gado pelos Canela em trocá de alguinas 
cabec;as dadas como pagamento do 
uso ·da terra . O extinto SPI 
"ofic~lizaria" mais tarde, esta prática. 

·O .. " caso Akashe": por volta de lssO, 
contam os· Canela, .a. aldeia estava 
localizada perto das margens do 
ribeirao Enjeitado, num lugar chamado 
Sao ·Joaquim ( Caaxórecó). Depois . 
mudaram-se para as margens do 
ribeiráo "Serra Branca" devido a marte 
·de um feitiéeiro, · um Caneia-· 
Ramkokam,ekra. Nesta época um tal 
Emiliano Rodrigues .:_ segundo os 
Canela, pai da mulher do Akashe ·-, 
morador das Piranhas (vide mapa), 
pediu ao chefe Antonio Sapucaia 
Hóhot para invernar seu gado na regiao 
da "Serra Branca". Em traca lhe da ria 4 
cabec;as de gado por ano. Com ·a morte 
do chefe Antonio Sapucaia, mudaram
se para a · "qonc;alo'' (Jikrehihtu). O 
novo chef e, "majar" Felipe, na·o cobrou 
mais o .gado devido por Emiliano 
Rodrigües e C? "contrato" foi desfeit9. A 
partir daí as matanc;as de gado 
recomec;aram forc;ando "o "Caninho" 
(apelido de Emiliano) a .proturar outra 
"invernada" para seu gadó, Enjeitado 

' . 
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abaixo. t fácil comprovar este relato: é 
só deixar-se acompanhar dos Canela 
que eles mostram os lugares de a~tigas 
alde.ias ("taperas,,), apontando o lugar 
das casas, o pátio, o caminho da fonte 
etc ... Na "Serra Branca" e no "A<;ude", 
antigas aldeias, os Canela ne 
mostraram vários locais com as pedras 
redondas usadas na "moquia" 
(cozimento com pedra) . · 

Depois de 1913, após o massacre dos 
Canela-Kencateje portanto, os Canela 
procuraram se afastar dq gado, isto é, 
das ma.rgens .do Enjeitado, temendo 
novas represálias por parte dos 

J 

fazendeiros . Nesse período, em que as 
aldeias ac'onjpanham as margens do 
Corda e · afluentes, ·o gado dos 
moradores das Piranhas e de outros 
das margens do Enjeitado come<;am a 
fixar-se nos cerrados a margem direita 

. daquele ribeirao. Cofil a instala<;áo de 
um pos to do SPI na aldeia . do . Ponto 
(Canela-Ramkokamekra), em ~941, e, 
principalmente, com a chegada do 
encarregado de nome Castelo Branca 

que, segundo Nimuendajú, 
".e X-pulsa va a tiros f azend~iros 
invasores e consid~rava como ca<;a · -
todo o gado que se encontrasse nas 

· terras Canela" os Apánjekra, sentindo
se de algum modo protesidos, voltam a 
percorrer seus .antigos· territórios no 
Enjeitado (transferencia da aldeia ·para 
o Ac;ude. e, mais tarde · para a 

. Rancharia). Masé necessário frisar que 
a presen<;a do SPI em área Canela
Apanjekra era débil. Depois da saída de 
Castelo Branca (1951), nem o SPI e 
nem posteriormente a FUNAI 
impediram a presen<;a e permanencia 

. de pequeno~ núcleos de moradores na 
área · Apanjekra. A FUNAI, por 
exemplo, .através do chefe.do PI Daniel 
Simoes (na área desde 1969), apenas 
"'ass~stiu,, o levanta(Ylento e medi<;áo d~. 
terra ·que o senhor Akashe fez - em 

152-

1971 da dita "Se rra Branca", 
território que o senhor chefe do posto 
sabia ser dos Apanjekra. 

Os limites · atuais· impostos aos 
Canela-Apanjekra pela . demarca<;ao 

·administrativa · ene-erra o · longo 
· processo de imposi<;ao do território 
iniciado no século XVIII. .E tem também . . 
sua história particular, seus a tos de 
barganha e traic;ao. Contam os Canela: 
"O Euzébio enganou a gente; dísse que. 
os fazendeiros iam dar 40 cabec;a de 
gado prá nós e daí ele tlrou este terreno 
pequeno,,. Por out ro lado, Daniel 
Simoes, que se encontra na área há um 
bom tempo, deueria conhecer . os 
limites .do· território .. necessórios a 
sobrevivencia do . grupo enquanto 
grupo, principalmente porque ele 
conhece o incremento · populacional 
verificado nos 61tim~ anos e a 
necessid'ade irreversível da 
sedentariza<;ao cresc.ente dos Canela 
em urna regiáo com escassez dé terras 
agricultáveis. Mas, apesar de conhecer 
relativamente bem o território 
tradicional e saber da existencia de um 
outro mapa, onde· estava especificado 
de modo preciso, sem ambiguidades, 
os ·limites territoriais pretendidos pelos 
Can~la, Daniel Simoes preferiu 
b'arg·anhar . com · os moradores 
tradicio~ai:s, que el~ por sinal conhece e· 
com os qua!s. mantém boas relac;oes. A 

1 / , 

propósi~o deste a·ntigo mapa ainda cabe 
informar q·ue ele foi feíto pelos próprios 
índios, tem a . forma quadrada, mais é · 
absolutame.nte preciso nas suas 
indicac;oes, e mostfava quaf'o território 
pretendido pelos Apanjek.ra. Em 1975, · 
junto com um relatório qu~ enviei a esta 
Funda<;ao pedindo urgencia para a 
demarcac;ao em vista do problema com 
os invasores já estar ' se . agravando 
aquela época, anexei urna cópia do 
referido mapa. Mas pelo jeito ninguém 
do DGPI tomou conhecimento dele. 



Em 1973, Daniel Sim0es, juntamente 
com seu "porta-voz", o "capitao" 
Euzébio fez outro mapa da área, 
atendendo solicita~ao da 6a. DR tendo 
em vista a ac;ao de demarcac;a"o da 
reserva que havia sido proposta pela 
Uniao no mesmo ano. Os limites 
estabelecidos por ~ste mapa· eram 
dados justamente pelo "cinturao". de 
moradores invasores. Esse mapa foi 
posteriormente enviado a Brasilia onde 
f oi plotado (?) na carta planimétrica do 

· Radam e oficializario como "reserva 
indígena Porquinhos". · 

O sen"hor Armando Perfetti, ex
delegado da Funai em Sao Luis, afirma, 
"o perímetro da área indígena 
Porquinhos foi trac;ado pela comissao 
de terras da F unai após estudos prévios ... 
realizados n~ área pelo Radam". O que 
nao é de forma alguma verdadeiro: a 
cornissdo de terras da F unai ndo 
percorreu a ·área ( tenho provas 
gravadas sobre isto, com Daniel 
relatando); o Major Saul tao somente 
sobreuoou a área, já em junho de 1977, 
para confirmar os pontos indicados 
pelo mapa feito por Daniel. A 
comunidade Apanjekra· foi deixada 
c<;>mpletamente de · lado. As 
justificativas apresentadas por Daniel 
pata defender seu mapa eram duas: 

. la~) que a área que ele havia "tirado" 
· era grande .. . em relac;ao a área dos seus 

vizinhos Canela-Ramkokamekra, pois 
a primeira mede 72 mil ha. para um 
populac;ao de 250 hab. e a segunda 112 
mil ha. para urna populac;ao de 250 
hab.; 2a.) que se fo.sse obedecer o que 
ps Canela Apan1ekra queriam· a 
demarl:.a~ao Id d~morar muito, pojs 
tinha muita gente para tirar fpra (estas 
declarac;oes também estao gravadas). 
Neste sentido, é justo afirmar, me 
parece, que a Funai, por via do seu 
funcionamento, /esou ·o patrimonio 
indígen~ premeditadaménte e nao 

.respeitou o direito constitucionalmente 
reconheé:ido dos' Apanjekra sobre seu 
território. 

Quanto aos limites em si que estao 
sendo trac;ados devo acrescentar ainda 
que a forma que esta o sendo f eitos é de 
urna irr~cionalidade. incrív~l. Nao se 
aproveitou a divisa natural do Enjeitado 
"porque tem muito .morador com título 
do Incra", sef gundo Daniel. Mas .º 
problema nao se resolveu nem mesmo 
com a linha seca trac;ada a 3 Km. do 
referido ribeirao, pois ela corta casas e 
propriedades do mesmo modo, o que 
provocou a revolta dos moradores. A 
demarcac;ao está interrompida 
justamente por isso. E tem mais: 
mesmo que ela se complete, a Funai 
pode esperar problemas graves nesta· 
regiao no futuro pois os moradores alí 
sao na sua grande maioria, criadores de 
gado: além do Enjeitado, a regiao é de· 
mata, sem as pastagens naturais do 
cerrado, e boa parte destes moradores 
nao dip6em de recursos para a criac;ao 
de pastos artificiais. O resultado é que o 
gado continuará penetrando os 
cerrados, a área indígena pois, e com 
certeza os Apanjekra reconhecerao o 
seu direito ao abate... Quanto ao 
senhor Akashe, devo acrescentar ainda 
que ele penetrou na área indígena há 8 
anos atrás apenas e sem que a chefia do 
posto tomasse · providencia. AJiás o 
senhor Akashe é considerado pelo 
chef e do PI Porquinhos como um mero 
"invasor" e nao um . morador 
"tradicional". 

" ... porque o terreno é nosso, nós 
nao tá roubando. o terreno é 
nosso, nosso. Nós que vamo 
precisá, entao nós marca. Porque 
f azendeiro é que tá ensinando 
presidente·, que ele tá marcando 
terreno bem alí prá nós. Aonde é 
que nós vamo dar un1a ca<;ada? 
Porque bem alí eu nao quero. E eu 

153 



154 

L. 

nao quera fazendeiro, eu nao 
quera nenhuma cabe~a d~ · gado 
por via desse terreno. Eu fico 
pobre tocio o tempo, comendo 

·peixe, comendo mambiro , 
comendo ra posa, comendo 
cangambá, mas o terreno é onde 
eu quería marcá". · 

. ¡·'-
-~~ 

···· ....... ···········-.......... ~:.:¡~~·- · ····· ·· ············ 

(Goiabeira Harhi, velho 
Apanjekra) 

GILBERTO AZANHA - Centro 
de T rabalho Indigenista 
3 de' dezembro de 1978 
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PRESIDENTE DA FUNAI NAO ASSINA RESERVA KAIOWA E 
"FAZENDA PARAGUACU", INSISTE NA EXPULSAO'DOS 
INDIOS. . · 

A Comissao Pró-l ndio de Sao Paulo 
wm a ~blico ~n~c~r q~ o 
Presidente da Funai está indirefamente 
endossando as violentas tentativas de 
ex·pulsáo de urna comunidade de índios 
Kaiowa-Guarani, pelos jagunc;os do 
pr.oprietário da F azenda Paraguac;u, no 
município de Amambai, Mato Grosso 
do Sul. Com sua recente decisao de 
nao reconhecer como de ocupac;áo 
indígena a área habitada por esta 
comunidade Kaiowa e para a qual urna 
Comíssáo Especial de Demarcac;áo da 
própria FUNAI encami.nhou no mes de 
novembro · de 79 proposta para a 
criac;ao de reserva, o coronel Nobre da 
Veiga vem publicamente dar aval oficial 
as pressües dos f azendeiros loca is 
contra esses índios. Os líderes 
indígenas Pancho Romeró, Rafael 
Duarte e Marcelo estao ameac;ados de 
marte. Quem sabe se com seu 
pronunciamento, o coronel Nobre da 
Veiga encorajará. os mandantes destes 
jagunc;os e acrescentará ao currículo de 
sua gestáo, mais assassinatos impunes 
de líderes indígenas, em def esa de suas 
terras. 

Os Kaiowa-Guarani habitam a regiao 
do atual MS há séculas. Historicamente 
suas terras tem sido expropriadas 
transformando-se em fazendas, para as 
quais passam a trabalhar como máo de 

obra barata. A comunidade liderada 
por Pancho Romero habita a área entre 
o córrego Mirim, o La-ranjeira, e o ri.o 

.. Iguatemi há pelo menos tr~s gerac;oes, 
conf qrme· atestam vários documentos, 
entre eles mapas elaborados pela 
Comissao Rondon. Aí os índios tem sua · 
aldeia, as roc;as, o erval natural, seus 

· campos de cac;a, pesca e o cemitério-. 
Este território foi cortado por fazendas · 
de jeito que a aldeia ficou na fazenda 
Laranjal, de propriedade de Geralcjo 
e .cimbra, o cemitério, campos de cac;a, 
pesca e erval · ficaram na fazenda 
Paraguac;u. Em junho de . 1976 o 
proprietári<;> da fazenda Laranjal 
comec;a a utilizar Joda a . sorte de 
violencias para expulsar os indios dali: 
queima de casas e roc;as, sóltura de 
gado nas roc;as, e ·ameac;as aos líderes 
indígenas com jagunc;os armados. f\~o 
dia 25 do mesmo mes as 26 f amílias da 
aldeia foram abrigadas á abandonar a 
área, mudando-se para as proximida
qes. O local desta nova aldeia pertencia 
agora ao paulista José Maria de 
Liberador e tinha o nome de Fazenda 
Paraguac;u. Enfim o antigo processo ein 
que os · .. índios ·transf()rmam-se em· 
:intrusos dentro de sua própria casa. 

· Passaram a ser coagidos pelo 
proprietário da fazenda: impedidos de 
plant~r roc;a, quando o faziam vinha o 
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gado invadí-la, abrigados a trabalhar 
para o faze.ndeiro a baixos salários. 

Em fevereiro de 1979 líderes Kaiowa 
estiveran1 ern Brasília e conseguirarn do 
entao Ptesidente da FUNAI a 
pron1essa de que seria criado urn grupo 
de trabalho para tratar do assunto. 
Nada foi feito e no segundo semestre .do 
ano passado a fazenda f oi vendida para 
os Srs. Argerniro e Joao Guizardi. No 
contrato de venda o Sr. Liberador 
pron1eteu entregar a fazenda "lirnpa", 
condi<;ao para o pagamento integral da 
transac;ao. 

Ern novembro deste mesmo ano 
chegou a área un1a Cornissao Especial 
de Demarcac;ao da FUNAI, chefiada 
pelo antropólogo Cláudio Romero. A 
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proposta de reserva foi entao 
oficialmente encaminhada, e emjaneiro 
<leste ano, 1980, os líderes Rafael 
Duarte e Marce lo f oram nova mente 
chamados a Brasília, e na presenc;a do 
superintendente da FUNAI assinaram 
documentos que foram incorporados 
ao processo, restando apenas o aval do 
Presidente para a efetivac;ao da 
reserva. 

Qesde entao a comunidade está 
sofrendo toda a sorte de press6es bem 

· como a equipe de antropólogos e 
missionários do CIMI que trabalhan1 na 
regiao. 

Comissao Pró-Índio de SF 
13.02.1980 



SITUA<;AO A TUAL DOS ÍNDIOS CARAJA DA CIDADE DE 
ARUA~A, ESTADO DE GOIÁS. . 

A pequena comunidade Carajá vive 
dent~o da cidade de Aruana num 
terreno de 200 metros de largura por 
200 metros de comprimento, tendo nos 
fundos do terreno a única via de duas 
pistas da cidadt> e na frente das casas 
urna rua que corta o terreno e por onde 
passam carros. populares e bicicleta.s. 
O terreno onde vive essa comunidade 
tao desprotegida encontra-se vizinho a 
terrenos particulares, como o col~gio 
dos lrmaos Maristas de um lado e do 
outro urna habita<;ao vizinha, o porto 
em seguida, urna casa de fénas em 
constru<;ao, urna futura Colonia de 
Férias do Asergo e a Colonia de Férias 
do SESI em pleno funcionarnento, 
recebendo turistas sem interrup<;ao. 

Defrás do terreno dos índios pode-se 
ver o anúncio de um loteamento e 
defronte das casas dos índios pode-se. 
adn1irar o letreiro de um dos princip4is 
bares de Aruaha. 

Os índio.s mantém bem viva ·a língua 
Carajá e vivem no que lhes restou de 
terreno ou área territorial ·arenosa e 
i1npossível para a manuten<;ao de urna 
ro<;a de subsistencia (devido as 
propor<;óes mínimas de exten<;ao): 

Esses índios podem ser compreendi~ 
dos índios de Aruana sem ~erras. 

Duas mulheres, as mais velhas do 
grupo, <;iizem que nasceram neste local 

e que as áreas de terra foram se 
reduzindo sucessivamente. Os índios 
afirmam que · no passado inantinham · 
ro<;as dó lado do estado de Mato 
Grosso do rio Araguaia e que nao 
puderam mais manter essas ro<;as 
porque as terras foram sendo ocupadas 
por f azendeiros .ou proprietários. 
Segundo informa<;óes dos próprios 
índios urna última parcela usada para a · 
ro<;a teria sido "vendida" a um 
interessado, pelo próprio chefe índio e 
após revendida a terceiros. 

Os índios nao plantam porque n~o 
possuem terras para manuten<;ao de 
ro<;as de subsistencia. 

A única fonte de renda atual, coma 
qual adquirem o mínimo· de alimentos 
através de compra, é o artesa.nato 
adquirido em sua maior parte pelo A.P., 
pai de iníluente político de Aruana_..Este 
.senhor A.P. mantém urna casa de 
v.endas de artesanato indígena, para 
turistas sobretudo, no centro de 
Aruana. O senhor A.P. c'ompra o 
artesanato Carajá por um pre<;o 
pequeno segundo . informa<;óes dos 
próprios índios ou adianta em 
pagamento farinha de mandioca ou 
arroz em algumas ocasióes. Os índios 
compram na cas~ comercial Peg-Pag 
do filho do senhor A.P., ou seja, no 
armazem do político influente de 
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Aruana, segundo informa~oes dOs . 
próprios índios, porém também 
compram de outros comerciantes em 
certas circunstancias. 

Os turistas da Colonia de Férias do 
SESI, na . época de temporada 
sobretudo, vao adquirir artesanato ou 
enfeites na casa de venda de artesanato 
indígena do senhor A.P. ou nas 
próprias casas dos índios. 

Os índios Carajá de ·Aruana 
· trabalham diariamente dentro de suas 

casas fa zendo objetos para venda com 
"penas compradas" pois alegam que os 
.pássaros estao muito longe da cidade e· 
necessitam comprar, e por isso os 
cac;adores os procuram para negociar. 

Portanto essa comunidade é de 
miséria com tres mulheres e um 
homem em acentuado estado de 
desnutric;ao, alguns casos suspeitos de 
tuberculose e vários casos de 
alcoolismo entre os homens, atestando 
o desespero psíquico do grupo. Há 
alguns meses passados urna índia 
jotiem suicidou-se com formicida. . 

Todas os homens, com excessao 
unicamente de um velho, bebem pinga 
e ficam alcoolizados frequenk?mente . A 
aguardente é fornecida pelos seus 
am1goi e compadres, entre eles· o 
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senhor Z. e o· B.A. A esposa do chefe , 
Jacinto disse-me: "o Z. traza pinga ou , 
os indios vao beber em sua casa e quem · 
sofre com isso somos nós, as mulheres 
crianc;as com ameac;as de agressoes e 
morte por parte dos alcoolizados". 

Os índios de Aruana externam o 
desejo de permanecerem onde estao. · 

Como sujestoes para correc;ao da 
situac;ao atual, levando em conta o 
desejo dos indios, haveria a 
necessidade de t~rras para fazerem 
roc;as, terras do outro lado do río, onde 
tradicionalmente faziam suas roc;as, 
para terem . com que se manterem 
quanto a alimentac;~o e nao 

. · dependerem de quase qu~ de urna 
única pessoa como cliente adquirj~or 
constante dos enf eites para revenda, e 
fornecedor das quantias ~ra compra 
de alimentos. Seria conveniente a . 
localizac;ao ·do grupo afastado da · · 

. cidade e dos vizinhos, com terra para 
cultivo e urna casa par:l venda do 
artesana to . indígena . no terreno atual 
sem intermediários ou sob orientac;ao 
competente. 

Joao Paulo Botelho Vieira Filho -
ESCOLA PAUUSTA DE MEDICINA 

Agosto de 1979 

,• 



OS PANKARARÉ DO BREJO DO BURGO 

A Associa<;ao Ndcional de Apoio ao . 
Indio ·- Nu(leo da Bahia - vem a . 
público protestar · denunciar mais um 

• 
ato de violencia contra a comunidade 
:¡ .. ,dígena, Desta vez. os atingidos foram 
·o:; Pankararé, em Brejo do Burgo, 
lllUJllCÍpÍO de Glória' que sofreram com. 
o asSdssínato do seu líder, o cacique 
A11~elo Pereira Xavier, numa 
emboscada trai<; oe1r (f. 

()s P.ankararé estao submetidos ·a 
·constantes tentativas de titulac;ao de 
· terras por fazehdeiros regionais. Ac;ao 
essa facilitada pela nao ah .. ~ac;áo direta 
dp órgao responsável (FUNAI), o que 
ten1 agravado o estado de. tensao 
permanente. A pressao exercida 
contra o grupo 'orienta· se princ;:ipalmen-

. t-e para o control~ d~s terras mais 
. férteis~ s~guindo· se com press6es de 
ordein psicológica, que visam a 
nega~ao da prór)ria identidade étnica. 
Nao se trata de sirnples homicídio, é 
urna etapa d mais de · um longo 
genocídio.' 

O que <;>c.:orr(:! nesse momento no 
Bre10 do Burgo, representa a ameac;a 
constante pEtla qual passam todos os 
demais ~rupos indígenas da Bahía. 
Consideramos que a morte brutal de 
un1 líder indígena por um assassino, 
provavelmente a soldo de iQteresses . 
escusas, nao pode ficar impune e · nao 

.deve se repetir para que s6 depois 
medidas venham a ser tomadas.· A 
necessidade urgentíssima de que se·. 
concretize as promessas de . 
derriarcac;ao dos territórios indígenas · 
na Bahía, a curto prazo, torna-se ag~ra 
mais clara. Porém tarde demáis para 
pessoas como Ángelo, que vinha 
lutando há tanto tempo para efetivar a 
demarcac;ao, que garai'ftiria · a 
possibilidade de sobrevivencia do 
grupo que liderava. · · . · 

Diante desse' fato, a ANAf-BA exige 
enérgicas medidas das . auto~idades 
responsáv~is - . FUNAJ, PolíCia 
Federal e Governo do Estado - ·para a 
elucidac;ao de todas as implicac;oes do 
crime. Exige também .Que se instale em. 
Brejo do Burgo um post? indí~ena da 
FUNAI, que fac;a sentir u.ma autoridade . ~ . 

inibidora que garanta a integridade dos 
índios e através da qual p dever 
governamental da tutela seja.cumprido. 
Exige por fim que em Brejo do Burgo 
seja desenvolvido um projeto de ac;ao 
comunitária, como única forma de 
eliminar as causas dos constantes e . . . 
violentos conflitos ínter-étnicos. 
. A morte de Ángelo · Pereira. Xavier 
nao constituí um fato iscílado, é apenas 

· um · entre os milhares de. crimes 
cometidos contra os oprimidos. A luta 
de Ángela, que de'"dicou a própria vida 
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aos direitos do seu povo, contra a 
opressao e o gradativo génocídio que se 
pratica contra os grupos etnicamente 
diferenciados, levou-o a marte, vítima 
dos ínteresses dominantes. 

No entanto, Angelo nao era de se 
conformar, tendo mobilizado todas as 
forc;as disponíveis, ·na sua 
simplicidade e altivez, assumindo as ' 
causas do seu povo. A cada vez· que 
procurava as instancias competentes 
na busca de soluc;oes para os 
problemas que os atingiam, fazia-o com 
abnegac;ao e firmeza, . tentando 
"arrancar" soluc;ües ou promessas -
qÚe lhe foram fe itas em profus!o - e 
nao desistindo frente aos desistímulos e 
ameac;as. 

Cremos da maior justic;a que o 
tomemos como símbolÓ da luta contra • 
toda a forma de discriminac;ao e 
opressao, pela qual tantos já 
tombaram. Out..-os com certeza a 
assumirao, para nao deixar calar a voz 
de seu povo - os Pankararé -, qu€ é 
também a voz de todos os grupos 
indígenas do Nordeste, que nao obtem · 
sequer o direito de serem ·"índios", 
~endo apenas discriminados como 
':Caboclos" pelos segmentos locais da 
sociedade brasileira, que tem .como 
interesse imediato a tomada de suas 
terras. 

Os índíos da Bahia, violentados no 
processo histórico sob a forma de 
ocupac;ao e/ ou reduc;ao dos seus 
territórios , destruic;ao dos seus 
valores . sócio-cultural e perda da 
própria . língua, enfrentam neste 
momento a ameac;a de ver negado o 
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seu direito 'á identidade, na. medida em 
que ·a intoleranci~ dos . segme.ntos. da 
sociedade .. . brasileira .· a diversidade 
cultural ten~e a impedir a retomada das 
suas práticas culturais, num 
movirhento por ¡.;arte desses grupos 
indígenas que atesta a incapacidade de 
serem aceitas pelos nacionais, 
acentuando a necessidade de 
. reatirmac;ao de sua identidade como 
úniCa forma de sobrevív~ncia. 

Os Pankararé de Brejo do Burgo, no 
município de Glóiia, Bahia, constituem 
um exemplo de resistencia frente a tal 
intolerancia, sendo-lhes negado até 
mesmo o direito assegurado pela Leí 
6.001 de 19.02.1973, Estatuto do Indio, 
de praticar os rituais reafirmadores de 
sua ·identidade. O assassinato de seu 
líder, ANGELO P.EREIRA XAVIER, 
representa ·a forma máxima de 
desrespeito a um grupo indígena, 
atingindo através daqu~le que 
simboliza a sua fon;a, sofrimento e 
capacidade de resistencia. A 
irreversibilidade do acontecimento s6 
pode ser parcialmente corrigida a través 
da elucidac;ao completa da motivac;ao 

·do crime e da assistenéia efetiva ao 
grupo indígena por parte do, órgao 
diretamente responsável 
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 
- sob pena de mais urna vez· apenas 
lamentar-se a incapacidade de ac;ao dos 
órgaos encarregados da política 
indigenista. 

ANAf-BA 
CIMI 

Grupo de Indigenistas d<;l Bahia. 



• • 

PROJETOS 
. . 

Pintura Corpor~l 
~ . 

Indios Kay~pó 
1G1 





ANÁLISE DAS CONSEQUl:NCIAS· DA IMPLANTACAO· DE 
UM PROJETO DE "DESENVOL VIMENTO INTEGRADO" 
ENTRE .INDIOS .· BRASILEIROS: O . PROJETO DE 
T ADARIMANA E SUAS CONSEQUtNCIAS SOCIAIS ENTRE 
OS INDIOS BORORO. . · . · 

1) Histórico sumári9: 

Soubemos · da -existencia de um 
pr9jeto com objetivos de ser 
implantado na reserva indígena . de 
T adarimana durante nossa estadía 
nesta aldeia Bororó em meados de 
1977. Colhemos informac;oes diretas da 
chefia do Pasto e de técnicos a respeito 
das intenc;ües, por parte da FÚNAI, de 
implantar um projeto de cultivó de 
arroz. As condic;oes em que tal projeto 
iría ser 'implantado seriam altamente . ' . 
nocivas a pequena comunidad~ Bororo 
de Tada.rimana (introduc;ao de tratores, 

· construc;ao de estrada para o, 
escoamento da produc;ao, a utilizac;ao 
de mao de obra nao indígena, etc.). 
Visando impedir a ~provac;ao deste 
projeto, ·_levamos a Presidencia da 
FUNAI um.documento em que t> grupo 
de pesquisadores de Sao Paulo que 
trabalh~ com . os índios Bororo, 
repudiava veemente a implantac;ao 
des te. Contudo, a nao aprovac;ao deste 
projeto por parte da Presidencia deste 
órga<? nao impediu que fo~se aprovado, 
a revelia dos pesquisadores e dos 
próprios índios Bororo, um . outro . -
projeto - Projeto de Tadarimana -
que jazia, entre outros tres projetos 
(dos quais nada sabíamos), nas mesas 
dos representantes deste . orgao. 

Deixamos clara, em nossos contatos 
com a FUNAI, a nossa inten~ao em 
opinar sobre . possíveis projetos 
pertinentes aos índios Bororo mas, 
mais urna vez, o orgáo preferiu colocar 
o fato consumado <liante dos 
interessados. 

2) O Projeto de Tadarimana: · 

O assim chamado projeto de 
"desenvolvimento integrado" (5~ . DR 
- município de ROndonópolis-MT -· 
portaria n.0 401/E de 18 de maio de 
1978), a pa~tir · de constatac;óes 
fisiográficas favóráveis da reserva e a 
partir da idéia de que há um acelerado 
desenvolvimento. económico regional,. 
visa alcanc;ar as seguintes metas: 

1 - aumentar a capacidade de 
atendimento escolar. 

11- assegurar o atendimento a saúde 
de 92 índios. · 

Ill- envolver nos trabalhos agrícolas 
25 índios ·Bororo (poucó mais de 25% da 
popula<;ao total). 

IV-· produzir e comercializar sacas 
de produtos agrícolas. visando um 
suprimento adequado da comunidade. 

V - constituir urna Cantina 
Reembolsável para fornecer ao indio 
artigas de primeira necessidade. 

O grupo dos Bororo de Tadarimana 
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é identificado como estando "ein vías 
de integra~ao" (p.l). Ora, para 
propiciar urna integra~áo satisfatória 
d~~a~ contingente de indios Bororo 
com os "extratos mais elevados da 
sociedade nacional" (p.2), levando-os 
"a situac;ao que o grupo reclama 
através de suas lideran~as naturaisº 
(n.4) é, segundo a FUNAI, necessário 
implantar o mais rapidamente possível 
o Projeto de Desenvolvimento 
Integrado na Aldeia do Tadarimana. 

3) Análise do Projeto: 

Observando-se o sumáriQ das 
inversoes (p. 20) notamos que há urna 

1 

disparidade profunda entre essas 
metas, pois o projeto dá primazia 

·absoluta aos setores "lnfra-Estrutura" 
(31, 26%) e "Agrícola" (47, 57%) e 
também aos set ores de "Comércio" (7, 
41%) e "Admi.nistracao'"(4;' 63%), em 
detrimento dos setores "Educa~ao" (4, 
62% - do qual mais de 50% é investido 
em equipamento e o restante em 
encargos sociais de urna funcionária) e 
"Saúde" (O, 18%). Sabe-se na própria 
FUNAI que á situacao sanitária e 
educacional das aldeias Bororo é das 
mais• calamitosas, geralmente 

¡ 

formulada em termos do reconheci-
mento de "alto índice de mortalidade 
intan'til", "alcoolismo", "mendicAncia" e 
"prostitui~ao". (lnteressante ressaltar 
que , paradoxalmente, os Bororo na0 
foram incluídos pela FUNAI entre as 
tribos a serem estudadas visando urna 
eventual atuac;ao por parte desse orgao 
com rela~ao aos problemas de 
alcbolismo entre tribos indígenas do 
Brasil. Por outro lado, na própria Sa. 
DR, se manda aos chefes do Pasto dos 
Bororo "recadinhos" por intermédio 
dos investigadores, para que "deem um 
jeito" de os Bororo nao beberem tanto 
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e nao darem tantos vexames nos 
· centros urbanos das imedia~oes }. 

Em .suma, o ·prc)jeto de Tadarimana, 
longe de integrado, visa ante& de mais 
nada transformar os Botero em 
agricultores mais disciplinados e 
"ra.cionais", submeterido-os aos 
cAnones de valores soclais do nosso. 
próprio sistema. 

A · filosofia do projeto da FUNAI é · 
fruto de urna orientac;ao niti~é~te. 
tecnocrata e empresarial, para · qu~m 
Tadarimana, 'para ser "util", deve ser 
transformad~ o m~is rapidamente 
possível, em' urna reserva cojas terras 
tao férteis e aproveitáveis, poderiam 
ser altamente rendosas para o governo. 

Ora esta filosofía polític;a reforc;ando 
as instituic0es ·económico-políticas da 
sociedade brasileira em expansao, náo 
tem nada a ver com a filosofia de • 
planejamento dos Bororo de 
Tadarimana, cristalizada sob a forma 
daquilo que se convencionou chamar o
"Projeto dos -Indios". · 

4) O Projeto dos Indios: 

Tal como o Projeto da FUNAI, o 
Projeto dos f ndios vi~ alcanc;ar 
condi~oes .mais satisfatórias para a 
comunidade Bororo de Tadarimana .. 
F oi levado a Brasília, a revelía da chefia 
do Pasto em iníciqs de 1978. A princjpal, 
discrepancia entre o projeto da FUNAI 
.e o do~ indios se refere a implanta~ao 
do sistema de "Cantina", estipulado 
pelo primeiro projeto em sua meta V. o· 
funcionamento da "Cantina" (sistema 
de crédito visando assegurar a cada 
chefe-de-família · mercadorias no valor . . 
·de Cr$ 1.000,00 por mes . - se este 
repuser tal quantia após ·o· período da 
colheita de plantac;oes em la.vouras do 
Projeto ou em r~as individuais), é algo . . 
totalmente incompreensível para os 
Bororo. Por que? 



. Para os Bororo, todos os índios 
deveriam ser beneficiários da 
"Cantina", mesmo quando nao 
estiverem participando de atividades de 
lavoura, sujeitando-se ou nao ªº 
controle de frequencia diária as r~as. 
Tal controle constituí um regime de 
trabalho totalmente desconhecido aos 
Bororo. O Bororo vai trabalhar fara da 
reserva enquanto indivíduo. Dentro. 
dela, el~ insiste em manter um padrao 
de trabalho comunitário, visceralmente 
aposto ao regime da "Cantina". 

A conversao forc;ada de um padrao 
de trabalho comunitário em um regime 
de trabalho baseado numa nivelac;ao 
em termos de dias de trabalho, e a 
transformac;ao imposta de valores 
ligados a idéia do que seja o "trabalho", 
a "eficiencia" ou "utiJidade social', 
constituem problema.s d.os mais 
delicados em qualquer planejamento. 
Com a imposic;ao do sistemc! de 
"Cantina", a FUNAI está na verdade~ 
tentando· implantar .em um · prazo de 
tempo curtíssimo, um padrao de . . . 
relacionamento social totalmente· novo 
baseado em urna série de idéias muito 
específicas" - as de que as atividades 
humanas e, entre e~as, as ligadas a 
produc;ao económica possam ser 
men~uráveis em termos de horas ou 
dias de trabalho e, como bem sabemos, 
tal ·equac;ao nao é válida para sistemas 
sociais indígenas; 

-- as dé que apenas µm tipo de 
·a t ivi<lade de produc;ao - a produc;ao 
agrícola -- seja socialmente aceitável 
em termos de obtenc;ao de direitos em 
usufruir dos beneficios da "Cantina" -
e, como dizem os Bororo, as atividades 
podem ser úteis a comunidade mesmo 
quando nao se expressam sob a forma 
de atividades de lavoura, tais como a_ 

ca<;a, pesca, coleta e atividades 
associaaas ao mundo imaterial 
( manipulac;ao de espiritas e almas 'dos 
mortos), igualmente válidas · e 
produtivas para o bem da comunidade. 

Em suma, ao ver dos Bororo é 
preciso nao . eliminar ·a dimensao 
comunitár~a ~as atividades do cultivo, 
tao importánte quanto seus próprios 
objetivos mais palpáveis -- a maior 
abundancia de alimentos .para os 
membros da aldeia. Esta "filosofía" 
comunitária evidentemente é 
.visc;eralmente contrária aquela que, 
baseada no individualismo extremado 
do nosso sistem~ exige o controle de · 
frequencia e a contabilidade baseada 
nos días de trabalho e rio yalor das 
mercadórias retiradas , e ri térios 
demasiado específicos, rígidos é 
estranhos para poder avaliar a infinita 
gama de servic;os comunitários 
manifestados pelo sistema sócio
económico tradicional dos Bororo. 

Queremos crer que a argumentac;ao 
dos Bororo é bem mais "científica" do 
que a dos representantes da FUNAI. 
Parece-nos que, da maneira torno foi 
proposto, o Proje~o da FUNAI, em vez 
de desenvolver integralmente a 
comunidade de Tadarimana está, em 
nome da "evoluc;~o" e da "integrac;ao", 
acarretando . seu desmantelamento. 
Dada a ·inflexibilidade dos técnicos da 
'FUNAI no sentido de 5e recusarem a 
incorporar possíveis sugest0es dos 
próprios índios quanto ao "modus 

. faciendi" do Projeto segundo idéias que 
eles mesmos tentam a respeito <leste 
processo de mudanc;a cultural, o 
desfecho é inevitável: n~da m~is, nada 
menos do que. um contingente de . 30 

. Bororo.descontentes coma situac;ao de 
Tadarimana, p~~teride abandonar a 
aldeia, 30 Boro~c que representam um 
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percentual de 30% da populac;ao da 
comunidade. * 

Remetemos, durante o segundo. 
semestre de 1978 um parecer sobre as 
consequencias perigosas da 
implantac;ao do Projeto da FUNAI - os 
seus custos e desvantagens para a 
coesao da comunidade - a presid~ncia 
da FUNAI, parecer ')!Sse que ficou sem 
resposta até hoje. ·Em contactos mais 
recentes · com a FUNAI, esta 
manif estou desconhecer totalmente 
quaisquer problemas ligados ao Projeto 
c;io Tadarimaha. 

E a terra? 
Os fatos, opiniOes -e divergencias 

mencibnados visam fornecer um 
pano·de;fundo para o problema da 
terrá entre os índios Bororo. . 

Em primeiro lugar, é necessário 
enfatizar que qualquer reserva indígena 

. representa um "campo de forc;as 
soci'ais'' bastante complexo. Oeste 
modo, qualquer projeto de mudan<;a 
social envolve, antes de mais nada, o 
reconhecimento adequado do campo 
social correspondeñte ·a reserva · 
indígena em questao. Ora, um fator 
importante desse reconhecimento é 
representado pelo& circuitos de 
comunicá,ao· entre planejadores (no. 
caso, os agentes da FUNAI) e chefes 
indígenas tradicionais. Isto porque 
qualquer sociedade tribal possui si.ia 
organizac;ao política tradicional 
simplesmente ignorad~ e muítas vezes 
adulterada pelos representantes. da 
FUNAI. Assim, além de nao utilizar os 
canais de comunicac;ao tradicional 
disponíveis, os representantes da 
FUNAI, na maioria das vezes, agein no 
sentido de desmantelá-los, esfacelando 
~om· isto a· · organizac;ao política 
tradicional pela exacerbac;ao, 
intencionah ou nao, do faccionalismo. 
· Também no caso de Tadarimana, um 
dos problemas básicos é o da falta 
absoluta de comunic.ac;ao de 

166 

informac;C>es · entre ·a comunidade 
. indígena e os representantes da FUNAI 
(a Chefia do Posto e os técnicos). Oeste 
modo, perde-se a oportunidade de um 
trab~lho contínuo, lento e gradativo de ' 
comunicac;~ci visando a busca. de 
·soluc;oes conjuntas entre a ·FUNAI e os 
Bororo para a soluc;ao do~ problemas. 
· Dada a, falta de ·comunica<;ao, a 

Chefia do Posto chegou a exacerbar o 
faccionalismo em Tadarimana, o qu~ 
levou irremediavelmente a desagre
gac;ao da com~.:·.fli.tlade Bororo baseada 
num delieeadÓ equilibrio entre facc;oes 
~ ·nificadas p·elos mecanismqs 
tradicionais de chefia Bororo, bastante 
obliterados pelas press0es do branco. 
O chefe do Posto, na medida em que 
detem o poder político no territ(>rio da 
Reserva e que tende a aceitar a opiniao 
de apenas urna das facc;0es, contribuiu·. 
~ara solapar o sistema comunitário 
tradicional baseado em decisoes de · 
consenso entre os representantes das 
diversas facc;oes unindo-os, enquanto 
"c.onselho dos mais velhos", ao mesmo 
tempo em que a aldeia expressava a sua 
unidade frente a cada novo problema 
que era abrigada a resolve~. 

Sem este mínimo de comunicac;ao e 
de participac;ao · por parte dos 'líderes 

. Bororo na implantac;ao de .um projeto 
de desenvolvimento, este estará fadado 
ao fracasso bem como.estará fadado ao 
ft~casso qualquer tentativa por parte 
dos Bororo em defender as terras da 
Reserva . de T adarimana, já que a 
vigilancia sobre as terras indígenas só é 

. observada no caso de comunidades 
indígenas suficientemente coesas as 
qua1s, em seu funcionamento, geram 

* Tal propor~ao é calami,osa na medida em que 

afeta o funcionamento da complexa 
organiza~ao socialeBoror·o que exige um minimo 
p0pulacional de ·90 a 100 pessoas por aldeia . 
Abaixo deste minimo, a aJdeia. tende a 
desap(\recer. 



mecanismos es pon ta neos de def esa de 
seu território. Em Tadarimana corre-se 
o risco de perder o controle sobre as 
terras da reserv'a', "terras do governo" e 

· nao ''·terras de Bororo,, segundo esses 
mesmos ·indios, seguro diagnóstico da , 
precariedade dos liames de sua vida 
comunitária. Como já tivemos 
oportunidad~ de dizer, as aldeias 
Bororo nao lpodem prescindir de um 
mínimo populacional para que nao se 
c9mprometa a continuidade ou a 
viaQilidade de funcionamento destas 
estruturas comunitárias. Infelizniente 
tal característica fundamental do 
campo social representado pelé\ 
reserva da T adarimana nao f oi levada . . 
em conta pelos planejadores da FUNAI 
que em nada se abalam com: a 
dispersao do contingente populacional. 
Esta dispersao se dá . porque, para os 
Bororo, Tadarimana nao é "terr:a boa~' 
pois "terra boa é terra onde mora gente 
que respeita os outros,,, onde se canta e 
se · prepara bóia do jeito certo, onde se 
faz funeral Bororo e se cac;a para 
compensar com couros de onc;a os 
enlutados. Em outras palavras, "terra 
boa" para o Bororo nao é terra útil 
apenas para o cultivo mas a terra útil a 
sedimentac;ao de lac;oS"t sociais de 
natureza comunitária, terra que além 
de alimentar os organismos também 
deve ser utilizada para as associac;oes e 
práticas cerimoniais. entre seres 

1 

humanos, terra útil para fazer crescer, 
procriar e morrer, home ns que vivem 
em comunidade segundo um mínimo 
de lac;os éticos. . 

O abandono gradativo das valiosas 
terras do T adarimana . por parte. dos 
ijororo (9 . 785 hectares já demarcaóos,· 
cornpreendi~os entre o rio Tadarimana 
ao Norte, o rio Pogubo a Oeste, o 

. ribeirao Jurigue ao Sul e urna linha seca 
a Leste.), será calamitoso para a tribo. . . 
pois trata-se de urna área de florestas e 
de terrenos muito férteis na sµa part~ 

setentrional, e de .cerrado, na parte 
meridional, muito. cobic;ada i)elos \ 
civilizados da regiao, que tentam entrar 
e persuadir aos índios de lhes vender 
lotes de sua reserva. Existe mais um 
agravante: Tadarimana constituí urna 
aldeia de. Bororo muito recente, 
formada a partir de facc;0es dissldentes 
de outras aldeias Bororo,' o que explica, 
em parte, a (ragi~idade de sua 
~rganizac;ao comunitária. A formac;ao 
de novas aldeias a .pa.rtir da reuniao _de 
facc;oes dissidentes de aldeias mais . . ... ,. 
antigas nao é fato novo. Caracterizava 
o funcionamento, o crescimento e a 
decadencia das antigas aldeias &roro. 
Contudo, tais mecanismos · de 

. f orrn~c;ao, crescirriento e extinc;ao de 
atdeias foram bloqueados pela 

. · presenc;a do branco · qúe acabou 
reduzindo e extenso território. dos 
Boro(o a urnas poucas nesgas de terras 
encurraladas entre grandes~ médias e 
pequenas propriedades. Desta forma, 
T adarim~na nao poderá crescer ou se 

· reconstituir com a mesma facilidade · 
das aldeias em f ormac;ao do passado já 
que há urna grande di(iculdade de 
comunicac;ao entre os índios Bororo da 
atualidade .. , Foram bloqueados os 
fluxos dé índi9s Bo'roro que 
costumeiramente perambulavam entre 
diversas aldeias, asfixiando-se. com isto 
os mecanismos . tradicionais de 
controles e spnc;oes sociais. O Bororo 
quando . está · com raiva ou com 
vergonha de alguém, abandona a sua · 
aldeia e vai protµrar hospitalidade em 
outra pois nao gasta de" br.igar. 
Tal processo de flutuac;oes de 
in d i_v í duo s entre as a 1 de i as· 
correspondía ·ª um mecanismo de 
adaptac;ao social muito sat!sfatório 
evitando-se radicalismos,é ho~tilidades 
internas. Ora, o bloqueio das rotas de 
cac;a, pesca e cole-ta de alimentos e de 
matérias prima por parte do civilizado 
(que também depredou a maior parte 
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dos recur59s naturais da regiao, 
principalmente no que concerne a aves 

' t 

e animais de cac;a), envolveu tambéin o 
bloqueio do fluxo de cac;adores, 
pescadores e coletores pelo território. 
Tais atividades além de um significado 
económico, possuem também um 
significado político, ético e religíoso 
pois o Bororo quando ia cac;ar, também 
ia "relaxar o seu campo de tensoes e' 
pressües sociais" (pois cac;a-se com 
alguém que se gosta), visitar alguma 
aldeia próxima .. a sua rota, oferecer o 
couro de urna pintada para algum 
enlutado, etc . Portanto o significado , 
deste confinamento territorial - a 
imposic;ao da .sedentarizac;ao e da 
intensificac;ao do cultivo sobre urna 
popula<;ao tradiCionalmente nómade, 
por parte de missionários e agentes 
governamentais é muito. mais · 
profundo pois envolve o asfixiamento 
de mecanismos tradicionais de 
controles sociais e religiosos dos mais. 
básicos a cultura Bororo .• 

Dentro desta linha, a desintegrar;!o 
de urna aldeia indígena constituí um 
f enóm~no cada vez mais irreversível já 
que . aumentam suas dificuldades de . 
comnica<;ao entre os Bororo e suas 
respectivas aldeia·~ enquanto se 
intensifica a comunic~ao entre · os 
representantes do mundo dos brancos. 

O · que nos leva a propor com tal 
seguranc;a as relac;ües ehtre "controle 
de terra", "coesao da comunidade" e 
"comunícac;ao interétnica"? 

- A observac;ao da própria aldeia de 
Tadarimana que, embora por um 
período de tempo, muito efe mero de 
a9enas ~lguns meses chegou, em sua 
h1.stória : a consolidar· se como 
verdadeira "comunidade de vida" 
Bororo: 

Em inicios de 1978, como . já 
dissemos, o conselho de chef es Bororo 
de. Tadarimana mandou. a revelía da 
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Chefia do Posto, alguns de seus 
representantes diretamente a FUNAI 
de Brasilia, viSando obter -condic;oer 
para a realizac;ao de um prÓjeto feíto· 
pelos prqprios índios Bororq, o Projeto 
dos f ndios. A ef~rvesc~ncia aumentou 
·com a ·realizac;a·o do .primeir9 funeral da 
co111unidade quando constatamos a 

·pre sene; a de · um dos grande~ 
benzedores da aldeia. Houve urna 
intensificac;ao do ritmo social, própria 
aos f unerais, um aumento de 
populac;ao, t.ac;adas, ~squartejamentos 
de animais ~~. cac;a, benzimentos dé ' . 

/''carne, distribuic;ao de comida, 
ref eic;0es comunais e a realizac;ao de · 

· cantos e danc;as~ Ao mesmo tempo os 
Bororo nos diziam que ~riamos os 
últimos brancas a entrar na reserva 
que, de agora em <liante, seria fechada 

. , ..... 
. para os outros brancas. Po'uco antes 
deste funer~, a FUNAI havia enviado · 
urna equipe de técnicos visando fazer 
um levantamento das ·necessidades da 
reserva, preparando o terreno i>ara a 
implanta~ao de um projeto de 
desenvolvirytento comunitário.· O 
levantament9 foi feito de tal modo que 
nao houvesse · comunicac;ao entre 
brancas ·e índios; ~penas · a 
concomitAncia de dois monólogos em 

.. Dizem os m1ssionários e representantes do 
governo que os Bororo nao. gostam de fazer 
for~a. que . ~o "pregu~osos e desinteressados". 
Fato é que esses índios cultivam e sabefi:¡ fazé-lo 
pois tém a noc;ao exata das profundas altera~6es 
ecológicas acarretadas pela vinda do branco. 
lsto, contudo, nao implica que, em' termos de 
realiza~ao social é de valores s_ociais, os Bororo 
devam endossar os preceitos básicos éticos· a um 
tipo de mentalidade empresarial, produto 
histórico recente emer~ido em nosso sistema de 
vida social. Querer transformar ~ Bororo em 
agricultores diligentes e racionais é impor, da 
maneira mais abrupta possível, urp sistema de 
valores estranhos ao seu próprio 
desenvolvimento histórico. 



que cada lado imaginava para si o .que 
melhor resolvería as dificuldades da 
reserva. E, neste clima auspicioso, os 
Bar.oro celebraram ó seu primeiro 
funeral em Taqarimana, momento em 
que os índios imaginduam que a 
.FUNAI poderia uir a aprouar o projeto 
por .eles elaborado. Digno de nota é o 
fato de que um dos pedidos, no 
?rojeto dos Indios, é e·xatamente a 
obten<;ao de üm barco-a-motor Ql:le 
pudesse facilitar aos Bororo o 
patrulhamento dos limites da reserva. 
Tal pedido foi tarnbém levado por 
antropólogos a presidencia "da FUN·Af 
pois· implicava na verdadeira "tomada 
de posse" por p~rte' dos &roro tlas 
suas terras reservadas · junto . áo 
T adarimana. A concessao do barco foi 
negada bem como a maioria do 
equipamento / e recursos visando 
principalmente os setores Saúde. e 
Educ'a<;ao, arralada no ?rojeto dos 
f ndi·os integralmente rejeitado .pela 
F.UNAI. Em . suma, . o processo de 
revitaliza<;ao espontanea da vida 
comunitária desencadeado em infcios · 
de 1978 teve seu fim ·decretado 
juntamente com a aprova<;ao do 
?rojeto de' Desenvolvimento Integrado 
implantado em inícios do 2.0 semestre · 
élo mesmo ano, épóca em q~e os 
primei.ros dissidentes falaram · em 
ab.andonar a aldeia, e _realmente o 
fizeram. 

O abandono ·de urna aldeia está 
sempre 'ligado ao seu desprestigio 
!.".'.ente as oufras, pois as mortes 
.s uhs.equentes de membros de 
Tadarimana foram celebradas fora dela 
e o grande ben.zedor, bari Casemiro, 
voltou a se isolar ·em algum loe.al 
ignorado. Esta lamentávél situa<;ao 
peqnite entrever as vincula<;oes 
profundas entre a vida cerimonial, a 
hierarquía de prestígio entre as aldeias, 
padroes de coopera<;ao sóc.io
econóniicos e rela<;oes interétnicas. E, 

evidentemente, · a mola propulsora · 
primordial para esse processo . é 
representada pelas pressoes 
intencionais via projetos da' FUNAI. 
D~sta perspectiva, a FUNAI, ao impor 
o . seu projeto, agiu como um fator 
decisivo no bloqueio. dos me<;anismos 
que· .poder1am ter levado ao 
f. o r tal e e i m·e n to ·da es t r u tura 
comunitária de Tadarimana. Como já 
dissemos, o Bororo que n!o gosta .do 
que acontece nuJ'llil aldeia, seguildo a 
éti.ca tradicional, nao briga, nem comos· 
técnicos, nem com o Chef e de Posto ou 
com qualquer membro da aldeía. Para · 
nao brigar, abandona o lugar, mesmo . 
quando tíver q~ ' deíxar os seus . 
pert~nces, a sua casa e a.sqa r~a. Para 
nao- ferir ninguém costu.ma dizer que 
vai "passear~', q.,~ue vem de ·encontro 
co.m ~ . es1ereótipo do "índio 
p~egui<;6so'\. 'do . indio . que nao· ~ 
interessa P<>r sua r~a; do indio apático 
e beberráo. E, para o Bororo, o branco 
é . alguém "que fala muito", "ajuda 
pouco"' "náo age como .uin verdadeiro 
chefe" ·e "falta coma palavra'', pois nao 
é que & técnicos quando vieram a 
Tadarimana perguntaram:, "Do. que é 
que voces precisam?. Falem tudo. S6 
.isso?" é acabaram, mentirosos que sao, 
nao trázendo nada-daquilo que se lhes 
disse? Um che'fe que se preze nao pode 
ser mesquinho e deve corresponder as 
expectativas de seus subordinados. O . 
branco é mentiroso porque nao 
cumpre suas obriga~0es · de chefe 
p9deroso que é. já que nao há chefea · 
f artes em T adarimana, é fora dela que o 
Bororo vai procurar viver e· morrer 
tomo . gente, cuidado por chef~s que " 
conhecem as · leis ·dos hóm.ens, os 
velhos chefes Bororo de outras aldeias 
e,que sabem q·uais as suas obriga<;aes, 
-vivendo· em territórios menos férteis, 
com . menos comida, mas comendo o 

1 

pouco que tem do jeito certo. O Bororo 
tem tempo e lugar certo para comer, 
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d rmir., fazer crianc;a, cantar e dancar. 
.. l'm· também lugar e tempo certos para 
construir ·a sua casa, ir cac;ar; pescar e . . 
li)7.er are.o. para usar aterra, para usar 
e .irn1nho~. pa.ra enterrar os cestos 
f1111t>rános . pdrd construir ·as suas 
,,ldt>1ds, tudu isso cuidadosamente 
plc11 1t>1ado e dt::liberado pelo ·consenso 
·d< •::i conselhos d!.~ homens mais velhos· 
dd::i dldeias, repr.~sentando os grandes 

? • 

. l·hefes .mítico:i ~roro. Estes, ora soba 
to1n1a de gente, .. ora soba .forma de 
d11trn<Üs, ~riaram os ríos, as montanhas, 
1 ·~ '.nimais do seco e do molhado, da 
h .. 1 ra 1 da ágÚa. e do ar e os homens. 
Un1a destas criac;óes, o civilizado, foi o 
ser que, E>xt:remamente imprev!~1vel 

• • • • • • • ,¡' 

po1s roubou os pertences de ·seu 
cnador Bororo, foi mandadÓ para 
1~u1to longe onde construit:t enormes 
c'\ld~1as . Po1. ironía, os Bororo estao 
st>ndo . circ.:.~ndados pelos divers0s · 
rt>pu~sentantes desta classe de seres-· 
o~ Barae (civilizados}- que, em,vez de 
addptar-se ~·~ leis dos seus éi"iadores, 
insistem em fa t er as . coisas erradas.! 
Cornq sao n1uito numerosos · e os 
Bororq. muito poucos·, o melhor mesmo 
é nao brigar com os Barae, mas tentar 
contorná-los em suas obsessoés. 

. Transfo
1
rmar · Tadarimana em urna 

grande roc;a coletiva e .urna "Ca.ntina" é 
para alguns urna dessas'obsessoes, e os 
Bororo só poderao ficar fora d~la ... ' 

Ve ·se pois que, neste emara ... ,hpdo de 
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dificuldades no plano da comun1l' d~ao 
·interétnica (Chef e do Posro -- . Bororo; 

. \ 

técnicos. da FUNAI - Bororo: etc.) 
ressaltam aquelas ligadas a n()(,, . lt) 'do 
que seja a pessoa humana, qthll!'> as 
suas características , as suds 
responsabilidades e os destinos dl'ntro 
da sociedade, idéias que influem 1nuito 
nas\ noc;oe.s · que se tem ligada~ ao 
"trabalho", "respeito", "integridad{·· . ~ 

. "utilidade". Tais idéias corresporHh·r 1 ~ 
'modelos. éfico -estéticos . · ,¡ 1e 
representam construc;oes cult ur.1is 
muito complexas diferentes) n:is · 
diversas sociedades. E, entre e~tas 
construc;óes culturais, ressall.i a 
questao de ·"terra", ass0ciada a vaknes 
e sistemas de idéias dos mais dive1 Sl 

~oncebi~a.em termos de "quanttd.i"t 
· qelos brancos empresários e ' n 
'. ·iermos de "qua~idade" pelós índios . da 
n~o deixa ·de .representar o l .enA; ic 
obrisatório de qualquer estilo d1 . •el. 
social.. · ,P¡¡0r isso. ela de ve· 
cuidad~sarn.ente :~va1iada em tern)l I · t! 

. seu s1ghificado soc.iaÍ' ~~tes de .qual1 . 
interferencia na~ :avaliada que. ~" . ' l 

de .integFar , . acaba por des1nh ir • 

drasticamente e pouco que , •1 : ltt 
restava das comun.idades indí~:W 1 ,; ·~ 
ditas· em . vías de . "integrac;ao".. >u 
porque nao dizer "desintegrac;ao" tu: 11. 

Renate B. Viertler - USP 

--- ------~---
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Utiliza<,;ao da Imagem do Índio . 
E Comunidades Tribais. 

Um Caso Específico: Aritana. · 

Em janeiro de 1979 foi afastado de seu cargo o dire tor.do Parque Nacional do 
Xingu, Olympio Serra, po r se ter manifestado contra a realiza<;ao de cenas da 
telenovela ARIT ANA, em aldeías qo Parque, e utiliza<;ao dos índios como figurantes. 
Com efeito, a filmagem fe ria o artigo 58 inc iso 11 do Estatuto do Indio, que considera 
e rime, passível de deten<;ao de dois a seis meses; a utiliza<;ao de índio ou comunidade 
indígena corno objeto de prppaganda turística ou de exibi<;ao para fins lucrativos e, 
n-1uito e rr1bora a equipe de filmagem da TV TUPI üvesse autoriza<;ao pess~al do -Presidente da FUNAI, essa nao se adequava aos termos da Portada 448/ N, de 13 de 
setenibro de 1977, que dispóe sobre as condi<;oes de realiza<;ao de filmes e grava<;ües 
em área's indígenas. 
,/ 

A novela ·coi, nao obstante, realizada, tendo as equipes da TV TUPI mobilizado 
durante quatro días inteiros, a popula<;ao de duas aldeias xinguanas para a filmagem 
de rit uais indígenas, inclusive o JAKUI, que é tabuado, valendo-se da confian<;a dos 
Indios, confian~a essa obtída a través de solicita<;ao gravada em cassete por pessoa de 
infl uencia junto aos grupos do Parque . 

O sa ldo deíxado pela TV TUPI foram laranjas podres e dez caixinhas de anzóis, 
·a promessa naó curr1prída do envio·de novos presentes, a deturpa<;ao da imagem do 
índio , pe lo abuso de seus costumes e tradi<;oes e pelo proprciamento ªºuso indevido 
do norne "ARIT ANA". 

Ern n1ar<;o de 1979, nao tendo recebido os presentes prometidos, descontentes 
com o desenrolar da novela e divulga<; a o do nome ARIT ANA, chega a Sao Paulo urna 
·delega<;ao d'?. indios do Xingu . Os índios tentam, sem sucesso, contatar os Srs. 
Orlando e ·Cláudio Villas Boas. 

Contatam posteriormente o Sr. Galon, da TV TUPI, que, em entrevista 
gravada , prorne te levar a reivindica<;ao dos índios a diretoria da TV TUPI. Nenhuma 
providencia é, entretanto, tomada e os índios, por intermédio de ex-funcionária da 
FUNAI, entran:i ern . conta to com. antropólogos e advogados, soiicitanqo sua 
totabora<;ao. É r.edigida carta que, assinada pelos índios, é entregue a TV TUP.I ern 26 
de 1nan;o de 1979. A resposta da TV TUPI nao se fez tardar : dia 30 do mesmo mes 
encanlinha1n carta assinada por seu dire tor administrativo a FUNAI - Sao Paulo, 
carta essa que nao só nao a tendeu as reivindicac;oes dos índios, corno revestiu-se de 
t~or grosseiran1ente intimidatório. Conforme decisao dos índios, foi elaborado um 
relatório informativo a FUNAI e solicitada sua intervenc;ao para solu<;ao junto a TV 
TUPI , inclusive , se necessária , mediante eventual a<;ao judicial cabível. 
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O relatório, ao qual foram anexados depoimentos dos índios e texto da. 
entrevista inicial com o Sr. Galon, enfocava dais pontos básicos da questao, um 
referente a deturpa~ao da imagem do írydio e sua utiliza~ao como objeto de folclore, 
agravadas no caso específico da problemática xinguana e out ro, relativo a retribuic;ao 
decorrente da utiliza~ao, com intuito de lucro, das obras, rituais, tradi<;oes dos índios 
e das comunidades tribais face a legislac;ao brasileira. Com relac;ao ao primeiro 
aspecto, foi destacado que, se os pavos indígenas do Xingu, num processo de mais de 
30 anos, serviram de matéria prima para os meios de coinunica<;ao em geral, ora 
tomados como testemunhos vivos da época do descobrimento, ora como símbolos 
do Brqsil Indígena, que a consciencia nacional brasileira sen te necessidade de criar, a 
novela da TV TUPI - ARIT ANA - enquanto comunicac;ao de massa, levou esse 
processo a saturac;aq, sobretudo em 2 aspectos: 

a. conduziu os índios xinguanos a vivencia tao intensificada dos 
seus papéis 9e símbolos. que permitem Ó acesso :tranco da grav.ac;ao, 
indusive a rituais tabuados, com montagem.exclusiva para a TV TUPI; 

b. explorou enfaticamente para brasileiros o exotismo e a 
ideología de um "bon sauvage". de extrema conveniencia para a 
pesada consciencia nacional, mas na verdade, o estereótipo que ac.aba 
expando um símbolo no mín~mo ingenuo e apatetado, coma agravante 
de rótulos tomados de pessoas de povos reais. 

. . 
No que diz respeito ao segundo aspecto, foram focalizados os direitos autorais, 

a imagem e ao norrie. É a seguinte a íntegra da argumentac;ao apresentada no 
relatório: 

A Legisla~ao Brasileira Sobre Direitos Autorais 

A Leí nº 5.988, de 14.12.73, regula os direitos autorais, "entendendo-se sob esta 
denominac;ao os direitos de autor e direitos que !he sao conexos" (art. 1°). Sao 
direitos c·onexos os referentes aos· artistas intérpretes ou executantes (capítulo 11). 
Aplicam-se aos direitos conexos as disposic;oes relativasª<? di.reito de autor (art. 94). 
Ora, há princípio constitucional expresso, no sentido .de que "aos autores de obras 
literárias, artísticas e científicas pertence o direito exclusivo de utllizá-las" (Emenda 
Constitucional 1/69, art.153.§ 25). ' 

A interpretac;ao dos indígenas por ocasiao das filmagens da novela ARIT ANA 
enquadra-se, portante, dentro de 'expressa previsao legal. E, a•nda que assim nao 
fosse, ié, ainda que nao fossem tratados e.orno intérpretes ou executantes, os índios · 
efetivamente trabalharam, deix'aram do. cuidar de suas roc;as pelo período de 4 días .e 
trabalho algum se pressupoe gratuito, "sem ónus", como quer fazer crer a TV TUPI. 
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Do Direito a Imagem 

A imagem do individuo, _tal como seu nome, é parte integrante dos chamados 
direitos da personalidade. Nao há, no direitq positivo, disposic;ao expressa a respeito. 
·A jurisprudencia de nossos tribunais, entretanto, é farta no sentido de assegurar ao 
indivíduo a .prote<;ao de. sua imagem, · zelando pára _que dela nao . seja feito, por 
terceiros, uso indevido ou prejudic~al ao individuo. 

, . 

Do Direito ao Nome 

O direito aci no.me ~ ' rio Direito Brasilei;b , Htn direito da personalidade e, como 
tal , protegido. O nome é a expressao da identidade do indivíduo. "Spb esse aspecto, o 
direito a identidade se confunde com o direito ao nome, pórque ordinariamente é 
através· <leste que aquele se exerce" ("Do nome civil das. pessoas naturais", R. 
Limongi Fran<;a). 

A utilizac;ao do nome de urna pessoa real, Aritana, como tftulo da telenovela. feriu· 
nao só a identidade pessoal do interessado, como também se constituiu ern grave · 
atentado contra os costumes tribais. Com efeito, o nome Aritana é representativo 
nao só do prenome, como do nome de farrtília . O nome pessoal entre as tribos do 
Xingu é urna propriedade simbólica importante, cercada de regras de etiqueta e 
cuidados místicos. Cada grupo de parentesco dispóe de um conjunto de ~mes 
fechado, que se tra~smite por gerac;óes alternadas. O indivíduo recebe, cert9 tempo 
depois de nascer; dois conjuntos de nomes, advindos de parentes dos lados materno 
e paterno da gerac;ao de seus .avós. A cada fase do ciclo de vida troca·se· de nome, . 
s.ernpre dentro do co~junto originalmente referido. 

O nome de mortos recentes nao deve ser pronunciado, sobretudb diante de 
1 • 

paren tes próximos do morto. lgualm~nte, os nomes de afins de um individuo. ~o 
devem ser pronunciados por ele, em hipótese alguma. Esta é urna das regras mais 
rígiqas da etiqueta xínguana, e se insere em um completo sistema de editac;ao . 
í~teracíonal entre afins, que é fun<;a9 e principio de reciprocidade fundamentaispara 
a organiza<;;ao social das tribos do Alto Xingu. · . 

O nome pessoal, assim, ·é n:iais do que urri mero mecanismo de i<;lentifi~ac;ao de 
indivíduo, é um marcador de rela<;oes e trocas soci.ais. De modo mais geral, evi·ta-se 
entre os Yawalapití interpelar as pessoas pelo nome, usando·se prefereqcialmente 
termos de parentesco. 

Nestas condi<;oes, o uso e propiciamento ao uso do nome ·Aritana se torna muito 
mais grave do que no caso do nome brasileiro. 

Aritana e sua família sentiram-se lesados em um bem simboiicamente valioso e · 
ficaram ex post os a agressoes potenciais contra v~lores básicos da cultura Yawalapiti. 

Note-se, ainda, que o indivíduo prejudicado é--amplamente conhecido, por seu 
~ nome, entre os brancas, tendo participado de várias sólenidades inierétnicas; o 

abuso' de seu non1e, portanto, prejudica-o de forma direta. 
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Aritana· é hoje," inclusive, nome de loja. . 
A divulga<;ad do nome indígena através da TV, meio poderoso de comunicac;ao 

de massa, traduziu-se em grave dano ao índio Aritana, sua · família e tribo e sua 
repercussao nao. poderia jamais ter- sido prevista pelos índios, 

Nas palavras de Kanato, pai de Aritaha (depoimento anexo):. 
''Por sendo amanha tem filho ... filho de Aritana .... quando qµe filho deie vai casar, . 

nasceu filho hom~m ... co~o quer ago~a botar nome? Já botaram nome de.novela!". 
. ' . 

Na FUNAI, o relatório . foi protocolado ·e abert-9 o PROCESSO 
FUNAl/BSB/ 2154/ 79, instruído comparecer do Desembargador Milton Sebastiao 

·Barbosa .. dP. 0~ . 10. 79, aprovado pelo Procurador Geral, Dr. Afonso Augusto de 
Morais, em dH• pacho nº 105/ PJ/79, de 30 . 11.7~, e pelo Presidente da FUN.L\I, : 
Coronel Nobu~ c;ia Veiga, em 19.12.79. 
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O parecé supra referido, após breve resumo dos fatos, dispoe: 
'"" 

. 1 · O órgao de rádio-difusao (TV TUPI), em nenhum momento, 
.. ttentou para as atribuic;oes específicas da FUNAI, no que diz respeito, 
1nclusí~e, a fixa<;ao das condi<;oes de licen<;a para ingres5o, transito e 
exercício de atividades permissíveis em área indígena e. ao. exercício 
dos poderes inerentes ao regime tutelardos índios (Decreto 68.377/71, 
arts. 40, VIII e 2<>, 11); 

11 • Aplicam:se ao caso as normas de legislac;ao referente a direito~ 
de .autor e conexos, bem como a·s de Legislac;ao do T rabalho; urna vez 
que o Estatuto do f ndlo é claro ao. fixar· que: 

"aos índios e as comunidades indígenas se estende a protec;ao das 
leis do pais, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais 
brasileiros", como expressivo acrl>scimo, 'profundamente ajustadb ªº 
caso, "resguardados os usos, costum~s e tradic;oes indígenas" (art. 1° -
parágrafo único); 

O mesmo estatuto disp<)e, c.ristalinamente: 

''t assegurado o· respeito ªº patrimonio cultural d"s comunidades 
indígenas, seus valores artísticos e meios de expressao" (art.47); 

No que tange, ao direito do Trabalh.o, ·a mesma lei dispüe: 
.. . 

. "Nao haverá discrimina<;ao entre trabalhadores indígenas e os 
demais trabalhadores, aplicando-se.-lhes todos os direitos e gara'ntias 
das leis trabalhistas e de previdencia social" (art. 14). 

111 - Em relac;ao a autoría de obras artísticas musicais utilizadas, em 
relac;ao ao direito de autor propriamente dito, sem nos estendermos rio 
momento, sobre os direitos que 'lhe sao vizinhos ou conexos, qüal a 



protec:;ao assegurada pela Leí nº 5.988 as obras "dos índios ou da 
comunidade? . ·. 

De duas uina 

1 - Se na composi<;ao utilizada, for identificado o seu autor, seja 
índio ou nao, pelo seu nome completo ou abreviado, por iniciais, 
pseudónimo ou qualquer sinal convencional, a ele caberá o exercício 
do direito de autor, por si ou por quem caiba lega.Jmente tutelar 
condic;óes, como qualquer outro autor naG- índio, seja a utilizac;ao 
exercida no Brasil ou no estrangeiro, neste caso aplicando-se as 
t onvenc;óes, acordos e tratados ratificados pelo Brasil. 

2. Se se tratar de composic;ao ou obra anónima, porém decorre'1te 
de rituais indígenas, oriundas de repertóri_o de tribos definidas a estas 
devem ser atribuídas - em decorrencia da·harmonizac;ao da legislac;ao 
em comento -o exercício desse direitd por intermédio, aí específico, da 
Funda<.;ao Nacional do fndio, "ex Vi" da Leí 5.371, de 5 de dezembro de 
67. Ninguém ig.nora que o autor é titular de direitos der:iominados 
morais e p_atrimoniais (art. 21 da Lei 5.998). A FUNAI ~abe~ direito de 
gerir o patrimonio indígena, no sentido de sua conservac;ao, ampliac;ao 
e valorizac;ao. No que tange aos denominados direitos morais, com 
maior amplitude, deverá exerce-los. · 

Dir-se-á, mas se estas obras, pelo decl;lrso do tempo, pela nao 
identificac;ao de autoría, pela transmissao pela tradic;ao oral, por . 
equiparac;ao a obras folclóricas (art. 48_,_ 11 da Lei 5.998), devam ser 
consideradas do "domínio público", qual deveria ~er ~ soluc;ao? 

Se consideradas do domínio público, · aplicável seriam os . ' 
dispositivos do denominado "dpmínio público remunerado", instituto 
acolhido pela nossa vigente legislac;ao e 'O exercício desse direito 
caberia ser realizado pelo Conselho Nacional de Direito Atual, "ex vi" 
do disposto nos arts, ·93 e 94, da Lei ·s.998. O domínio público 
remunerado é urna dagconquistas da rece nte legislac;ao brasileira. Foi 
c.oncl usao adotada no 1° Congresso Brasileiro de Escritores, realizado 
em 1945, ao qual compareceram cerca de 300 representantes da 
lite ratura pátria; 

IV ·· Assim, pois, con10 o direito do autor, o direito conexo de 
artista (qualquer pessoa como define a lei, que represente, etc .), 
to1nporta também atributos d~ ordem moral e de ordem patri~onial, 

. alé n1 dos direitos que lhe confere a legisla<;ao específica, relativa ao 
exercício do . trabalho. Sao direitos, portanto, face a nossa leí, de 
qt:a lquer pessoa cuja atividade se inciua na conceituac;ao an1plíssima 
de a rtis ta e tenha a sua a<;ao 'utilizada , maxime, com intuito de lucro: 
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1°) de nao permitir a utilizac;ao de repr,~uc;ao de obras 
interpretativas e de execuc;ao, com defeitos graves ou motivos 
relevantes capazes de causar prejuízo a sua reputac;ao e atividade 
artística; 

2°) de proibir ou fazer cessar qualqueratentado que se pratigue ou 
F 

se intente praticar, contra a integridade da sua ,participac;ao ou , 
execuc;ao, mediante destruic;ao, deforinac;ao, transformac;ao ou. 
mutilac;ao, inclusive substitui<;ao de sua pesso.a; 

3°) de ser identificado sempre que a sua e.xecuc;ao ou 
interpretac;ao seja apresentada em público; 

4°) da correc;ao ou modificac;ao da obra interpretativa~ antes ou 
depois de utilizada; · 

5°) de retirar de circulac;ao a obra de interpretac;ao ou execuc;ao, 
·qualquer que seja a forma desta, mesmo que tenha para tanto dado . 
autorizac;ao. 

Essas faculdades, decorrentes.dos denominados "direitos morais" 
.estao claramente reiacionados no art. 25, da Leí 5.988 e defluem da 
aplicac;ao do disposto no art. 94, da mesma lei. 

No que tange aos seus direitos patrimoniais,. por forc;a do pré~ 
citado art. 94, toda e qualquer pessoa que tenh~ executado ou 
interpretado urna obra artística tem o direito de utilizar, fruir e dispor 
dela, bem como o de autorizar sua fruic;ao ou utilizac;ao por terceiros, 
no todo ou em parte. É o que dispoe o art. 29, da Leí 5.988, aplicável aos 
denominados direitos conexos , cumprindo assinalar que, 
expressamente, dispüe o art. 30, de int~ira aplicabilidade,. caber ao 
titular do direíto conexo a faculdade de autorizar a sua inclusao em 
fon~grama, i)elícula cinematográficá ou a comunicac;ao ao público, 
direta ou indireta, por qualquer forma ou processo como: execuc;ao, 
representac;ao, recitac;ao ou declamac;ao, radiodifusao sonora ·ou 
audiovisual, emprego de altos falantes, de telefoniá com fío ou sem ele 
ou de aparelhos análogos ou, ainda, por intermédio de video
f onografia . 

V · CONCLUSAO: 

Sem prejt,tízo de providencias de ordem cautelar imediatas, 
assecura_tórias dos séus direitos, perante a autoridade competente 
prevista no referido Título 111, Capítulo 11, da Lei 5.988, ou ajuizamento 
de ac;ao cabível visando a indenizac;ao dE:corrente da violac;ao de 
direitos de autor, conexos ou trabalhista-, estamos em que se deva, 
prévia ou concomitantemente: 
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a) para fixac;ao da retribuic;ao em virtude da ut-ilizac;ao já feita, e" 
das futuras, .na iminéncia de outras formas de utilizac;ao a serem 
levadas a efeito; 

b) Pªl'."ª adoc;ao de normas regulamentares e objetivas que visem 
disciplinar em plena consonancia e harmonia ...com o Conselho 
Indigenista a utilizac;ao dos direitos de autor e conexos que possam 
assistir , qe futuro, aos índios e suas comunidades, bem como para a 
defesa e resguardo da integridade e genuidade do seu patrimonio 
cultural, 

ser:· o presente processo, trasladadas. todas suas pec;a~, submetido 
ao CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS AUTORAIS, 
pro_videnciq, es~a que mais se justifica quando cabe , tam_bém, a este 
Conselho a assisténcia aos Direitos <;:::onexos dos organismos de 
radiodifusao e, ainda, se o caso, dar . carpo e efetivar, a ·sugestao 

) contida na ata de 22.05.79, feíta a digna Presidencia da FUNAI, pelo 
Conselho Indigenista. , 

O Despacho da Procur9doria Jurídica, aprovando o parecer do 
Desembargador Dr. Milton. Barbosa, sugere a Presidencia da FUNAI: 

a. aprovar o parecer, atribuíndo~lhe o caráter normativo, ·º que 
possibilitará a FUNAI adotá-lo no encaminhamento e na solu~ao de 
·casos semelhantes e conexos, preservando . dos· direitos . das 
comunidades indígenas e resguardando-lhes os usos, costumes . e 
tradi\:6es. nos terrnc>s do art. 1° § 1.0 do Estatuto do indio ; 

b. detern1inar a publica<;ao "de alµdido parecer no Boletim 
Administrativo da FUNAI; 

c. submeter o presente processo a aprec1a<;ao do ·cNDA 
Conselho Nacional de Direitos Autorais - . a quem compete a 
fiscaliza<;ao , consulta e assisténcia, no que diz respeito a direitos qu~ 
lhe sao conexos (Lei 5.988, art. 166), conforme minuto de ofició que 
aqu1 anexamos; 

d . expedir ofício a Rede Tupi de Televis.ao desautorizando a 
exporta<;ao da novela "ARITANA", para Portugual, conforme-minuta 
anexa e atendendo a expressa ºmanifesta~ao da comunidade indígena. 
envolvida; 

.. e. determinar a elabora<;ao de normas regulamentares e objetivas 
que visem disciplinar - em plena· consonancia e harmonía com. a . . 
política indigenista brasileira - a utilizac;aó dos direitos de autor e 
conexos, que possam assistir, · de futuro , aos índios e suas 
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comunidades ben1 como para a defesa e resguardo da integridade e 
genuidade do seu patrimonio cultural. ) 

Aprovado o Parecer da Procuradoria Jurídica em 19.12.79, pela Presidencia da 
fUNAl, estabeleceu-se importante precedente. Com efeito, nao só fixou-se a 
obrigatoriedade da retribuic;ao decorrente da utilizac;ao, com intuito de lucro das 
obras rituais, trddi<;óes dos índios e das comunidades tribais, como, principalmente, 
dctenninou-se o resguardo dos respectivos direitos morais, preservando-se a 
irn'-1ge111 do índio, seus costumes e tradi~óes, tao comumente vilipendiados. 
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ATO PÚBLICO PELA CRIACÁO 
DE COMISSAO PARLAMENTAR 
PERMANEN~fE DE DEFESA DOS 

DIREITOS INDIGENAS 

14 DE ABRIL DE 1980, 20 HS.~ 
. TUCA 

· A usurpa<;ao de terras indígenas tem 
sido ol)jeto de um movimento que 
. toma corpo e se organiza. 

Com efeito, nestes últimos meses, 
g~upos de interesse lesivos aos direitos · 
i'ndígenas aglutinaram-se e manifesta
rarn-se publicamente.' Sua existencia e 
identidade, antes oficialmente· negadas, 
tornaram-se irrefutáveis. 

Assim, em . setembro de • 79, um 
documento anti-indígena foi assinado 
por 54 políticos, empresários e 
latifundiários· de Mató Grosso do Norte 
e ~ondónia, acusi:1ndo inclusive o entao 
presidente da FUNAI de pretender 
'~criar um feudo no Mato Grosso do 
Norte e Rondónia". A acusa<;ao, nao 
obstante absurda, aca~ou precipitando 
a queda do referido presidente. 

Ainda no segundo semestre de 79, o 
deputado Hélio Campos, de Roraima, 
ao apresentar o projeto de leí n.0 2294, 
propós a proibi<;ao de destina<;ao pela 
Uniao a posse e ocupa<;ao pelos índios 
de faixa de 150 Km. de largura ao longo 
da f ~on{eira · ·nacional . e sugeriu a 
transferencia dos índios já existentes 
nessas áreas. A alega<;ao é de prejuízo a 
seguran<;a nacional, partindo assim dq 

. pressuposto de que o índio nao é 
brasileir.o. O precof1ceito é patente. Os' 
destinatários imediatos do projeto sao 
os :v anomami . e o proposto Parque 

Yanomami, em cujo "subsolo se 
encontram riquezas minerais . 

Pouco "antes e na mesma linha; o 
deputado Jerónimo Santana hayia 
proposto a abertura do garimpo· em· 
áreas indígenas e nacionais, projeto 
este felizmente retirado Í:>or seu ·autor. 

Há. poucos días, enfim, o Presidente da 
Associa<;ao dos Criadores de Nelore no· 
Brasil, José Mário Junqueira, em 
entrevista a jornalistas, afirmou que a 
demarcac;ao . das terras . indígenas 
contrüriava os prin~ípios de progresso 
e de ·seguran<;a nacionais '(Jornal da 

· Tarde, 17 .3.80). · 

O quadro é agravado pela atitude dos 
poderes públicos, que se tem 
caracterizado sistematicamente pela . 
complacencia ou omissao. 

Dais guajajaras foram assassinados por 
f azendeiros, no M'unicí'pio de Barra do 
Corda, Maranhao, a 26.2.80, em 
presen<;a de um .'capitao d~ PM (0 
Estado de Sao Paulo, 20.3.80); Dois 
meses antes, a 26;12.79, AngeloPereira 
Xavier, cacique · Pa'nkararé, erá 
assassinado na Bahía, em conseque.n
cia de litígios de terras em que a FUNAI 
deixara de se manifestar~ mesmo após . 
sugestao expressa .do Instituto de 
T erras da Bahia. 
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O caso dos Xocó da llha de S. Pedro, 
em Sergipe, ilustra por sua ·vez os 
"acordos" ef1tre os governos e,staduais 
e os poderosos · 1ocais. Nos próprios 

· dizeres do atual presidente da FUNAI, 
houve "um entendimento entre o 

. governador (de Sergipe) e a familia 
Br-itto (do atual _prefeito de Propriá) 
para a desapropria<;ao, em be.nefício 
dos X,ocó" (Shopping News, 16.3.80).· 

Na realidade ignoraram-se as proyas de 
propriedade da ilha pelos índios, provas 
que remontam ao século XVII, tendo 
sido desapropriadas e compradas, a 
b o m pre~ o , ter ras que , pela 
Constitui<;áo, sao da Uniao e pelas 
quais "ªº cabe indeniza<;ao alguma 
(Art. 198 § 2.0 da Constitui<;ao). Outros 

."'governad~es sao ainda mais explícitos 
em sua aprecia<;ao da problemática . ' 

indígena: o g0v1ernador de Roraima 
considera os índios "empecílhos para o 
T erritório '' (O Estado de Sao Paul9, 
7.12.79). 

Diante das evidencias de que interesses 
particulares estáo organizados e de que 
operam com a conivencia dos poderes 
públicos, como pode o governo pensar 
em regionalizar, · a · nível estadual, a 
FUNAI? 

u~ último exemplo ' . bfstará para 
lembrar os · possiveis efeitos da 
regionaliza<;ao: . o dos Guaraní e 

.lR2 

Kainga~g do Pasto Indígena 
Mangueírinha, no faraná, que tentam 
reaver as t~rras, hoje em máos de urna 
firma madeireira, em consequencia de 
"acordo" realizado pelo Governo 
Moysés Lupion . 

Na realidade, nao se pode afastar a 
hipótese de que a regiohaliza<;áo 
pretende destruir, por implosáo, a 

· própria. FUNAI. Refor<;ando o poder de 
suas delegacias regionais - muitas de 
triste fama por seus conluios com os 
interesses focais - solicitan·do 
pareceres dos ·governos estaduais, a 
FUNAI .estará ; minando a for<;a que 
Podia fazer dela um orgao atuante. E se 
já é tutora a quem a 5ociedade civi_l nao 
consegue pedir contaf mais dificil 
ainda ficará o controle do exercício da 
tutela e mais fácil a atua<;ao de pressC>es 
económicas. 

Fala-se hqje da existencia de um grupo 
organizado de parlamentares, que 
defen_dem interesses anti-indígenas. t 
necessário, é urgente, que 
parlamentare·s democráticos, 
comprometidos com a causa indígena, 
constituam urna Comissao Parlamen
tar Permanente,. capaz de por termo a 
tanta injusti<;a. 

TEATRO DA UNIVERSIDAD E 
CATÓLICA . (TUCA) 

R. Monte Alegre, 1024 
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