
CATOLICISMO POPULAR NO BRASIL 

De Medellín a Puebla houve consideráveis avan
yOS na interpretayao e valorizayao da Religiosidade 
Popular. É mareante a insistoocia dos documentos 
de Puebla sobre este tema sob diversas denominayóes: 
"Religiao do Povo na América Latina". ' 'Piedade Po
pular", "Catolicismo Popular". Este livro, profunda
mente teológico e pastoral, é de grande utilidade para 
o estudo de tais assuntos. 

ENTRE os ÍNDIOS MUNKÜ 
Neste livro o leitor encontrará o relato interes

santíssimo do primeiro contato com 23 índios, que 
ainda usavam o machado de pedra, e da sua luta por 
sua sobrevivencia física e cultural. É o primeiro livro 
da Coleyao "Missao Aberta''. · 

EDUCAc;ÁO INDÍGENA E ALFA9ETIZAc;ÁO 

No processo de autodetenninayao, os povos in
d16enas ·e o CIMI valorizam, como essencial, a educa
yao. Mas a alfabetizayao e a éscola devem ser tomadas 
como técnicas complementares em urna situayad · 
de contató, e nao como instrumentos substitutivos da 
educayao indígena. O Autor trata, neste livro, com 
grande intuiyao e experiencia, o problema da educa
yao indígena e da alfabetizayáo. 

A IGREJA E A PROPRIEDADE DA TERRA 
NO BRASIL 

Este é um livro sobre a questao da propriedade 
da terra no Brasil, enfoca da do ponto de vista dos tra
balhadores rurais, dos que vivem e trabalham no cam
po, mas que dificilmente tem acesso a propriedade da 
terra, pouco se beneficiam dos seus frutos e freqüen
temen te ·sofrem violencias e marginalizayáo por ques
toes de terras. É um comentário · ao ·documento dos 
Bispos do Brasil '•Igreja e Problemas da Terra" .. 



ss0 
CoLEQAO "MISSAO ABERTA" - 111 

EM DEFESA DOS POVOS INDiGENAS 



11 

11 
11 

n 

COL~AO ''MISSAO ABERTA'' . 

1 . ENTRE OS fNDIOS MUNKtt 
Pe. Thomaz de Aquino Lisboa, S.J. 

2 . EDUCACAO INDfGENA E ALFABETIZAQAO 
Bartomeu Melia 

3. EM DEE'ESA DOS POVOS INDfGENAS - DOCUMEN
TOS E LEGISLAQAO 
Paulo Suess 

1 

1 

1: 

' 

. 1:.• 

' 

1 

' 

I•' 

,, 
i: 

-, 

,, 

PAULO SUESS 

EM DEFESA DOS POYOS · INDIGEHAS 

DOCUME-NTOS E LEGISLA~A.O 

EDIQóES LOYOLA 
SAO PAULO 

1 9 8 o 
j 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



.. 

CAPA DE: 

Copyright 

EDICóES LOYOLA: 

NELSON DE MOURA 

COM APROVACAO ECLESIÁSTICA 

Todos os direitos reservados 

EDIQóES LOYOLA 

Rua 1822 n.º 347 - Cabca Postal 42.335 - Tel.: 63-9695 - Sao Paulo 

IMPRESSO NO BRASIL 

Ao 

SIMAO BORORO E RODOLFO LUNKENBEIN 

Oue cumpriram sua Missao 

martirizados, 

lutando pela Terra, 

defendendo a Vida 

I 

No dia 15 de julho de 1976, o Bororo Simao e o Pe. Rodolfo · 
foram assassinados por fazendeiros em Meruri/MT, Missao Sale
siana entre os Bororo. 
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\ . 
INTRODUCÁO 

de Paulo Suess 

A presente cole<;ao de documentos, leis e decretos quer ser 
un1 instrumento de traba/ha para indigenistas e índios, para 
missionários, políticos e estudiosos. Por ser um instrumento 
de traba/ha é ao mesmo ternpo um instrumento científico e um 
instrumento de a<;ao, que permite rever a história de uma década, 
as /utas "Em defesa dos pavos indígenas", os avan<;os e recuas 
de consciencia da sociedade nacional e internacional. 

Ao mesmo tempo, este livro é como uma ata que permite 
reler denúncias feítas, declara<;oes assumidas por grupos engajados 
na causa indígena e cobrar deles decisoes tomadas. t antes de tu
da um livro de cobran<;a, de cobran<;a da Sociedade Civil e do Poder 
Legislativo e Executivo. A Sociedade Civil, junto aos pavos in
dlgenas, nao é mais unicamente representada pela lgreja ou algum 
pesquisador isolado de uma faculdade de antropología. Numa 
recente reuniao de "Entidades de Apoio a Causa lndlgena" em 
Brasl'lia (23 - 25 de agosto 80) se juntaram 32 entidades para for
mar um Secretariado Nacional de uma política indigenista alterna
tiva. Contudo, pela importancia aa religiao como pedra angular 
na vida tribal e pela proximidade da lgreja ao pavo, a a<;ao missio
nária pode exercer um papel de vanguarda na /uta pela sobreviven
cia dos pavos indlgenas. Por isso, os documentos assumidos em 
Assembléias do Conselho Indigenista Missionário/CIMI, que re
presenta a lgreja Missionária junto aos povos indlgenas, sao do-
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cumentos de referencia e de cobran9a para as Missoes mais lon-
"glnquas. A defesa dos pavos indlgenas, que em ,4ssembléias Na
cionais e Continentais estao superando o seu isa/amento tribal 
para poder articular un1a Juta comum numa estratégia global, 
nao permite mais "caciquismo eclesiástico" num isa/amento 
por trás de circunscri9oes eclesiásticas. Aliás, a questao indlgena 
nao só ultrapassa os limites de uma prelazia ou de um Estado, 
ultrapassa também as fronteiras nacionais, que muitas vezes 
dividem Na9oes lndlgenas, como por exemplo os Guaraní, os 
Tükuna ou os Yanomami. 

A Sociedade Polltica, que baliza sua atua9ao junto aos pavos 
indlgenas a través da sua legisla9ao, está senda acusada de nao cum
prir esta legis/a9ao. Um caso concreto, entre muitos outros, é a 
nao-demarca9iio das terras. A Lei 6.001, o chamado Estatuto 
do Jñdio, abriga no seu Artigo 65 o Poder Executivo, no caso 
a FUNAI, a demarcar as terras indlgenas num prazo de cinco 
anos. Este prazo se esgotou em dezembro de 78. Os conflitos, 
que surgiram nos territórios indlgenas ultimamente, sao exclusi
vamente conflitos de te~ras, conseqüencia da nao-demarca9ao 
das terras, resultado da omissao do Poder Executivo. ·somente 
uma legisla9ao razoável nao assegura os direitos, nem aos povos 
indlgenas, nem aos traba/hadares no campo ou na fábrica. Eis 
aqui a importáncia da cobran9a desta /egisla9ao pela Sociedade 
Civil, a importáncia da denúncia profética dos missionários, an
tropólogos e indigenistas, a importáncia também de fazer ouvir 
a voz sofrida dos próprios índios. Sao eles que tema consciencia 
mais avan9ada. Foi o sofrimento que os conscientizou e nao a 
insufla9ao de um indigenista desequilibrado, como a propaganda 
oficial quer insinuar. 

Além da denúncia da Sociedade Civil, que tem uma for9a de 
pressao moral, torna-se necessário que o próprio Poder Legislati
vo fiscalize o Poder Executivo, no caso, a Funda9iio Nacional 
do Jñdio/FUNAI. Esta tem cada vez mais fei9oes do Prlncipe 
do te_rritório indlgena, acumulando os poderes de tutora, advo
gada, juiza, legisladora interna e pollcia. A cobran9a do Poder 
Legislativo, que faz parte da sua credibilidade e de um funciona
mento democrático dos poderes, incluí também a a9iio judicial 

-8-

contra o Poder Executivo. O Poder Legislativo e o único sobera
no numa democracia, o povo, precisam reconquistar o direíto 
e a for9a de promover a9ao judicial contra o Poder E xecutívo, 
onde este pisoteia a Leí, que, no caso da Leí 6.001, garante direí
tos mlnimos dos pavos índlgenas. Como uma sociedade trata as 
suas minorías, assim acabará e/a mesma senda tratada. 

" A DOCUMENTA<;AO desta coletánea limita-se a textos de 
grupos ligados a causa índlgena. Nao sao documentos de povos 
indlgenas, nem de indigenistas isolados. Textos dos própríos 
lndíos, suas Assembléia~, publicaremos oportunamente num 
outro livro. Achamos necessário situar brevemente o leitor despre
venido dentro do contexto em que surgiram os diferentes docu
mentos. 

DECLARA<;AO DE BARBADOS I (1). No Congresso In
ternacional de Americanistas, em Lima (1970), surgiu a proposta 
de realizar um · "Simpósio sobre a Fric9ao lnterétnica na Améri
ca do Su/". A Universidade de Berna/Su19a organizou o Simpó
sio, que o Conselho Mundial das lgrejas/CMI fínanciou, dentro do 
seu "Programa de combate ao Racismo". O Simpósio foi realizado 
na ilha de Barbados, de 25 a 30 de janeiro de 71. A escolha da 
ilf1a de Barbados se deveu ao fato de ser um território "neutro", isto 
é, sem popula9oes indlgenas, e com isso, sem presumfveis pressoes 
pollticas. Hoje podemos até questionar esse tipo de "'neutrali
dade". 

Do Simpósio participaram onze antropólogos. A Conclusao 
Final do encontro, a "Declarar;iio de Barbados"", faz severas crlti
cas as polltícas indigenistas oficiais, a atuar;iio missionária e aos 
próprios antropólogos. Contudo, na lgreja Católica da América 
Latina, já preparada pelo Conc/lio Vaticano 11 (1962-65) e sua 
Carta Magna para a lgreja Missionária, o Decreto AD GENTES, 
e pelo acontecimento de MEDELLIN (1968), as criticas encontra
ram uma recep9iio favorável. 

Novamente no Congresso Internacional de Americanistas, 
esta vez realizado em París, em 1976, se decidiu realizar um en-
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contro BARBADOS JI"{;(" Com a colabora<;ao do CADAL 

.. (Centro Antropológico de Documenta<;ao da América Latina) 
e a coordena<;io do antropólogo Georg Grünberg, foram feítos 
os convites aos antropólogos que participaram de Barbados / 
e as lideran<;as indígenas dos diferentes palses da América Latina. 
Também o CJMI foi convidado. 

Barbados JI, que se realizou de 18 a 28 de julho de 77 na 
Universidade das Jñdias Ocidentais em regime de internato, carac
terizou-se pela presen<;a predominante de líderes indlgenas: 
de 33 participantes, 18 eram lndios, 13 antropólogos, dois 
missionários. Do Brasil participaram cinco representantes, quatro 
antropólogos e um missionário. Infelizmente nenhum indio. 
Neste Barbados 11 havia somente trés mulheres: uma india, uma 
antropóloga e uma missionária. Os índios propuseram para futu
ros encontros uma maior participa<;io de mulheres indfgenas. 

Logo de início do encontro, os líderes indlgenas assumiram 
a coordena<;ao do Simpósio e mudaram a pauta de trabalho pre
vista. Os lndios decidiram que o día seria para reunioes conjuntas 
e a noite ficaria para reunioes separadas, os indios de um lado e 
antropólogos e missionários no outro. Um llder indlgena da Gua
temala apresentou um resumo das situa<;oes indígenas nas Amé
ricas que agradou tanto, que foi - quase na integra - assumido 
pela Assembléia como Documento Oficial de Barbados 11. 

r--::-=""':::~Y....;_-JUCA -PIRAMA. O INDIO: AQUELE QUE DEVE MOR
RER ~. Por ocasiao do 2SC! aniversário da Declara<;ao Universal 
dos Direitos Humanos, um grupo de bispos e missionários lan<;ou 

) 

no día 25 de dezembro de 73 um documento, que denuncia a 
situa<;ao calamitosa da polltica indigenista oficial - uma semana 
depois da Juta pela aprova<;io do Estatuto do lñdio ( 19 de de-
zembro de 73). Pelas circunstancias poi lticas no final de 73, 
Y-JUCA-PIRAMA só veio a luz da publicidade tres meses após a 
data para a qua/ foi preparado. As suas denúncias proféticas, 
hoje, já fazem parte da etno-história brasileira, quando lemos, 
por exemplo: "A BR-80, que dividiu a tribo Txucarramae, pro
vocou toda uma rea<;io em cadeia. Como conseqüéncia daqµela 
rea<;io em cadeia, outros problemas virao e, quando forem consta-
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tados, muitos indios já terao morrido. lsto, infelizmente, já está 
acontecendo: Ouatro mortos;' vinte doentes em perigo de vida 
·e 70 internados sao o resultádo do surto de sarampo que atingiu 
os Txucarramae, numa das mais graves crises de doen<;as do Par
que Nacional do Xingu, agora cortado pela BR-80". 

Ao mesmo tempo, o entao presidente da FUNA /, o gal. 
Bandeira de Mello, respondeu as críticas dos irmaos Villas Boas: 
'-'A constru<;ao da BR-80 nao vai criar problemas para os indios". 
Hoje, o mesmo está· acontecendo como novo tra<;ado da BR-364, 
que liga Porto Velho a Cuiabá, e levará os últimos Nambiquara 
-- dos 10.000 do come<;o do século sobrevivem ainda 600 - ao ex
terminio. Um novo presidente da FUNAI está dando as ve/has 
respostas: "A estrada é fato consumado. Nós vamos atrair os 
Nambiquara atingidos pela estrada e transferir para outras aldeias". 
Nao se aprendeu nada da história. 

_
1 
'{f,8 Lo,") DOCUMENTOS FINAIS DAS ASSEMBL~IAS DO CIMI 

~, 7 e 91. Um ano depois de BARBADOS 1, em 23 de abril de 

) 

~, se reúne, convocado pela CNBB, um grupo de interessados 
na renov89io e organiza<;io do trabalho da lgreja junto aos povos 
indígenas. Eram sete bispos, quatro irmas e 16 padres, que consti
tulram o CONSELHO INDIGENISTA MISSIONARIO/CIMI em 
Brasllia. A reuniao certamente nao era uma conseqüéncia direta 
de BARBADOS /, porque já havia uma caminhada missionária 
renovadora anterior. Mas a crltica dos antropólogos serviu como 
pano de fundo para retomar o diálogo entre etnología e missiolo
gia, um diálogo por muito tempo interrompido. Houve um proces
so de aprendizado reclproco. Nos anos de repressao, muitas vezes 
a Jgreja era a única voz que tinha condi<;oes estratégicas e for<;a 
moral para se levantar "Em defesa dos Povos Indígenas", falsi
ficando a tese de BARBADOS/, "de que o fr!elhor para as popu/a
<;oes indlgenas, e também para preservar a integridade moral das 
próprias igrejas, é acabar com toda atividade missionária". 

Na oitava reuniio do CIMI, no día 24 de fevereiro de 74, 
encontram-se os padres Rodolfo Lunkenbein e Jofio Bosco 
Burnier, que se tornariam · dois anos depois companheiros no 
martlrio: Rodolfo será assassinado na Missio Salesiana de 
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ll4eruri/MT (15 de julho de 76) e Joao Bosco na delegacia da 
f'ollcia de Ribeirao Bonito/MT (11 de outubro de 76). 

Desde a primeira Assembléia, o CIMI assumiu a defesa das 
terras dos povos indlgenas, e sua cultura e autodeterminac§o 
como partes integrantes de uma ·evangelizacao libertadora. O 
anúnc!o da BOA NOVA se faz sempre num contexto da MA 
NOTICIA do roubo e da invasao das terras indlgenas, da extin9ao 
das suas culturas, de práticas paternalistas e opressoras. O anúncio 
da BOA NP VA nao pode ser feíto separado da denúncia do geno
cldio e etnocldio. Mas anúncio e denúncia serao precedidos pela 
renúncia, pela conversao de toda lgreja missionária. Nao é que 
pelo CIMI come9a a a9ao missionária da lgreja. Há uma longa 
história de mais desacertos do que acertos missionários, que a 
lgreja toda deve assumir e pelos quais a lgreja toda deve pedir 
perdao. A partir destas premissas compreende-se os apelos de 
todas as Assembléias do C/MI para Missao-Presen9a e para uma 
despedida de uma IV1issao de Obras. Encarna9ao, incultura9ao 
e es .uta dos missionários sao os imperativos desta missao renova
da Numa nova hierarquía de valores missionários a identidade 
étnica de um povo tem preferéncia diante de um~ nova identi
dade crista, ou seja, os missionários devem, antes de querer ba
tizar pagaos iso/ados, cuidar da sobrevivéncia dos lndios como 
po~os. Destribalizar índios para fazé-los cristaos, nao parece 
ma1s um caminho viável. No entanto, estamos ainda longe de 
superar as barreiras · culturais, que impedem a entrada de um 
Pavo Guaraní', Mundurucu, ou Tupiniquim pelas portas da lgreja. 

As Conclusoes das trés Assembléias do CIMI se dirigem a 
tré~ des.tinatários distintos: aos missionários, aos povos indlgenas 
e ... ª s~c1edade envolvente. Aos missionários pregam a evangeliza
f..~º libertadora, aos povos ind(genas sua autodeterminacao atra
ves das Assembléias de L 1'deres e a sociedade envolvente a cons
<:f t;.nt~zac§a, a(desf!edi~a do, ~tfl!{centrismo, da explora9ao eco
nom1ca e da dom1na9ao po/1t1c8) Somente uma sociedade com 
outras prioridades vai atender a estes imperativos. 

O PRIME/RO ENCONTRO PAN-AMAZON/CD DE PAS
TORAL INDIGENISTAA._ foi convocado pelo Departamento 
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das Missoes do CELAM e pela Linha 2 da CNBB, e reuniu as 
lgrejas dos diferentes países da Bacía Amazonica. O próprio 
acontecimento do encontro já reconheceu duas coisas: a pastoral 
indigenista deve ser cada vez mais especlfica em torno de áreas 
culturais e sociopolfticas bem determinac!_as; por outro lado, 
e/a deve ultrapassar as fronteiras nacionais, que sao fronteiras 
artificiais para a realidade vivencia/ dos pavos ind lgenas e superar 
as fronteiras dos Credos diferentes. As propostas do encontro 
eram partir para uma pastoral indigenista ecuménica, continental 
e ao mesmo tempo regional. Das propostas a prática há ainda 
um longo caminho a percorrer, já que a prática atual é ainda 
tao heterogénea, como ela foi tipologicamente descrítéJ pelo 
PAN-AM ONICO; existem trés linha iferentes na afüifao 

· - ;;¡;;¡onária:-. tradicional doutr1na ora e sacramenta 1sta, a 
_,.w;~:.LJU.UJl.J~'U-l+H-M~a .. rL,J¡/J~,.fhaf!!l~is~ta e a encarnacionista-libertado ra ". 

No mesmo esplrito do Encontro Pan-Amazonico procurou
·se realizar o PRIME/RO ENCONTRO ECUMlNICO DE PAS
TORAL INDIGENISTA DO CONE SUL DA AMtRICA LATI
NA (. ~: num esplrito ecuménico de uma evangelizaflio libertadora, - . -transnacional e intereclesial. Nos dois encontros se mencionou 
a necessidade de um' /NSTITUTO de PASTORAL INDIGENISTA, 
que ~ervisse num contexto latino-americano como instrumento 
de divulga9ao, documenta9lio e forma9ao. O CI MI está se empe
nhando em dar os primeiros passos para criar este instrumento 
na forma de um CENTRO de PASTORAL INDIGENISTA LA
TINO-AMERICANO/CEPILA. 

A RESOLUCAO FINAL da "CONFERlNCIA INTERNA
CIONAL DE ORGANISMOS NAO-GOVERNAMENT. 
NACOES UNIDAS SOBRE A DISCRI DOS POVOS 
INDIGENAS NAS AM~RICAS" ( , que se realizou de 20 a 23 
de setembro de 77 em Genebra, ~hamou a atencao de um públi
co internacional para o genocldio dos pavos indlgenas. O pró
prió documento situa o leitor dentro do contexto da conferencia. 
As posi9oes firmes a respeito das terras indígenas, da sua cultura 
e autodetermin~ao, assumidas por uma comunidade interna
cional, podem ajudar a /uta indlgena no interior de cada pals. 
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· O Projeto de Emancipa9iio do Governo Brasileiro foi finalmen
"'te engavetado mais por pressoes internacionais do que pela rejei-
9ao dos po vos i nd lgenas. 

111 

Na parte da LEGISLACAO procurou-se escolher as Leis, 
Decretos e Conven9oes, ora vigentes, que possam servir como 
instrumento de defesa dos povos indlgenas. J,( 

A {i¿oNVEN<:;:AO 10j}de Genebra V.ue foi aprovada 
pela Conferencia Geral da Organiza9ao Internacional do Trabalho 
em 27 de junho de J 957, entrou em vigor, para o Brasil, em 1966. 
!Va época, em que fo1 ratificado pelo Brasil, já era um "documento 
histórico", que reflete o etnocentrismo da época, apoiado pelos 
dois esteios do desenvolvimentismo economico e por uma política 
integracionista nacional. As "popula9oes interessadas", como a 
Conven9ao 107 chama as popula9oes indlgenas, nao foram 
consultadas. lsto aliás é uma constante na legis/a9ao "branca", 
que e/a nunca consulta as ~'popu/a9oes interessadas", especial
mente quando se trata de minorías ou mesmo maiorias das popu
la9oes autóctones. 

.As leis feítas para os povos indlgenas, na realidade, raras 
vezes foram aplicadas. Geralmente foram consideradas progressis
tas demais pela popula9iio envolvente, come9ando pelas "Leyes 
Nuevas de lñdias", que, em 1542, Bartolomé de Las Casas conse
guiu da Coroa Espanhola e que o próprio Carlos V teria que revo
gar tres anos mais tarde. 

) J ·~ 

E hoje? O próprio presidente da FUNAI, o ce/. Joao Carlos 
Nobre da Vei a declarou na Subcomissiio do Ministério. do ln_~eÁ, 
rior, que o Artigo 198 da CONSTITUICÁO BRASILEIRA. fffJ, f '1.Z 
que defende as erras indígenas, seria "violentlssimo", duro e 
implacável (JB 18/09/80, p. 17). "Violentlssimo" para quem? 
Certamente para os fazendeiros, ou melhor, para os grileiros. Na 
mesma ocasiao, o presidente da FUNAI resume a sua atua9ao 
administrativa, que parece mais a posi9ao de um tutor dos fazen-
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deiros do que dos índios: "Procuramos amenizar a Lei, já que nao 
podemos contrariá-la". Onde_ nem o órgiio tutelar, nem o juiz 
tem mais a fo1"9a e a vontade de cobrar as leis existentes "em defe
sa dos povos indlgenas" - e estas leis sao apenas as miga/has, que 
caíram da mesa de uma legisla9ao etnocentrica - aí se torna evi
dente que nao haverá lugar para as popu/a9oes autóctones, se nao 
houver uma mudan~ global da sociedade e do seu projeto poi í-
tico. 18 

A(Íjl iv. 5.31LJM.e 5 de dezembro de 1967, autoriza 
a institui9ao da "FUNDACAO NACIONAL DO INDIO"/FUNAI, 
que substituiu o Servi90 de Prote9ao ao Jñdio/SPI, criado pelo 
mal. Rondon em1910. A FUNAI, órgao do Ministério do lnterio1 
ao lado de organismos desenvolvimentistas como SUDECO, SU
DENE, SUDAA1~UDESUL, BNH, hoje é regida pelo seu, terceiro -
ESTATUTO f/0J, um fato que reflete a inquietude e a nao
-continuidade do seu trabalho. 

Nos meados de 80, depois da quase total demissao dos seus 
indigenistas e antropólogos, a FUNAI fez uma afian~ expllcita 
com os órgaos de I nforma9ao, de onde vem a maioria dos seus 
atuais dirigentes. E/a se expressa no trinomio: FUNAI - SNI -
- CSN. E a Transferencia do assessoramento pelos indigenistas 
para os órgaos de Seguran9a, tanto tempo ligados a repressao e 
violencia. Os órgiios de Seguran9a em territórios ind lgenas só tem 
uma tarefa justificável, a de elaborar um novo "Relatório Fi
gueiredo ", que em 1968 apresentou o quadro desolado do extin
to SP/, a sua corrup9ao administrativa, massacres de tribos indl
genas inteiras. Hoje ainda pode se acrescentar a omissao no que 
toca a demarca9ao das terras, cujo prazo, estabelecido pela Lei 
6.001, esgotou no dia 19 de dezembro de 78. "Nao conseguimos 
regularizar nenhuma das 250 reservas indlgenas", declarou o presi
dente do órgao tutelar diante da referida Subcomissao do Minis
tério do Interior, no día 17 de setembro de 1980. 

\ 1S/ 
A LE/ N. 6.001 ('Wf de 19 de dezembro de 1973, o chamado 

ESTATUTO DO INDIO, nao é a Carta Magna dos povos indlgenas, 
que vivem sobre o solo brasileiro. E. uma Lei, criada numa época 
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de ditadura e do desenvolvimentism'o ,, que procura levar em conta 
('lreinvidicar;oes humanitárias internacionais e nacionais, que afe
tam também a imagem de uma ditadura militar. Nao podemos re
tratar nesta introdu<;ao a genese desta Leí, as Jutas, por exemplo, 
contra o veto presidencial. Hoje, na distancia de quase uma 
década depois da sua cria<;ao, podemos a"firmar que o cumpri
mento do ESTATUTO DO INDIO permite, na maioria das situa
<;oes nas quais os povos indlgenas vivem, sua sobrevivencia por 
um prazo necessário para criar uma nova consciencia da sociedade 
envolvente e, com esta nova consciencia, mudar o projeto global 

11

. da sociedade. <;_umpre a uma polltica indigenista alternativa atra
sar a "inteqracao" do lndio na favela até desaparecerem as fave--las! 

Na próxirna década surgirio novas perguntas sobre a finali
dade da nossa sociedade e da humanidade inteira. No limiar deste 
século, os povos ind lgenas se levantam das cinzas, fazem ouvir 
sua voz, questionam nossos modelos e executam a Leí, até con
tra a sociedade, que a criou para discipliná-los. Foi o sofrimento 
secular que conscientizou os povos indígenasl Pelo sofrimento 
também avanr;ou a consciencia da Sociedade Civil consideravel
mente. A aliant;a daqueles que o sofrimento conscientizou, 
a alian<;a dos povos indígenas, dos lavrado~es, dos trabalhadores 
junto. com todos que se empenham na defesa da vida e na recons
tru<;ao dos povos numa sociedade nova e pluralista - creio, que es
ta alian<;a terá for<;a para mudar o curso da história. 
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1 
DECLARA<;Aü 

do "SIMPóSIO SOBRE A FRIC<;Ao' INTERÉTNICA 
NA AMÉRICA DO SUL" 

- DECLARA<;AO DE BARBADOS I 
(Barbados, 25 - 30 de janeiro de 1971) 

Os antropólogos que part1c1param do ~ "Simpósio sobre a 
fric~o interétnica na América do Sul", após analisarem os infor
mes sobre a situa~ao das popula~o~s indígenas tribais de vários 
países desta área, decidiram elaborar o presente documento e 
apresentá-lo a opiniao pública, com a esperanca de que contribua 
para o esclarecimento deste grave problema continental e para a 
luta de liberta~o dos indígenas. 

Os indígenas da América continuam sujeitos a urna rela~o 
colonial de domínio que teve sua origem por ocasiao da conquista 
e que nao se rompeu no seio das sociedades nacionais. Manifesta-se 
esta estrutura colonial no fato de que os territórios ocupados por 
indígenas sao considerados e utilizados como terras de ninguém, 
abertas a conquista e a coloniza~ao. O domínio colonial sobre as 
popula~oes aborígenes faz parte da situa~ao de dependencia exter
na que a maioria dos países latino-americanos conserva face a me-
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trópole imperialista. A estrutura interna de nossos países depen
"'dentes leva-os a agir de modo colonialista em sua relac§o com as 
populacoes indígenas, o que coloca as sociedades nacionais na 
dupla situac;ao de exploradas e exploradoras. Tal estado de coisas 
gera urna falsa imagem das sociedades indígenas e de sua perspecti
va histórica. Gera urna autoconsciencia deformada da sociedade 
nacional. 

Esta situacao expressa-se em agress5es reiteradas contra as 
sociedades aborígenes, tanto através de acoes intervencionistas su
postamente protetoras, como em casos extremos através de massa
cres. e deslocamentos compulsórios, a que nao ficam alheias as 
forc;as armadas e outros órg~os governamenta is. As próprias po 1 í
ticas indigenistas dos governos latino-americanos orientarr1-se para 
a destruicao das culturas aborígenes e sao empregadas para a mani
pulacao e o controle dos grupos indígenas em benefício da conso
lidac;§o das estruturas existentes. ¡; esta urna posic;ao que nega a 
possibilidade de os indígenas se libertarem da domina~o colonia
lista e decidirem seu próprio destino. 

Face a esta situacao, os Estados, as missaes religiosas e os 
cientistas sociais, prfncipalmente os antropólogos, devem assumir 
as responsabilidades ineludíveis de ac§o imediata para acabar com 

1 esta agressao e assim contribuir para favorecer a libertac;ao do in
dígena. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

· Nao tem cabimento algum propor ac;oes indigenistas que nao 
busguem a ruptura radical da situacao presente: liqüidacao dasre
lac;oes coloniais externas e internas, rompimento do sistema classis
ta de explorac§o e de dominac;ao étnica, deslocamento do poder 
económico e político de urna minoría oligárquica para as massas 
majoritárias, criacao de um estado verdadeiramente mu lti-étnico 
no qual cada etnia tenha direito a autogestao e a livre escolha de 
alternativas sociais e culturais. 

A análise por nós realizada demonstrou que a política indige
nista dos estados nacionais latino-americanos fracassou tanto por 
~cao como por omissio. Por omissao, ou seja, pela incapacidade 
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para garantir a cada grupo indígena o amparo específico que o Es
tado lhe deve, e para impor a lei sobre as frentes de expansao 
nacional. Por acao, ou seja, peJa natureza colonialista e classista de 
suas poi íticas indigenistas. 

Tal fracasso lanca sobre o Estado a culpabilidade direta ou a 
conivencia com muitos crimes de genocídio e etnocídio que tive
mos oportunidade de verificar. Estes crimes tendem a repetir-se 
e a culpabilidade recairá diretamente sobre o Estado que nao 
preencher os seguintes requisitos mínimos: 

1. O Estado deve garantir a todas as populacoes· indígenas 
, o direito de serem e permanecerem elas mesmas, vivendo segundo 
seus costumes; o direito de construírem entidades étnicas especí
ficas. 

2. As sociedades ind(genas tem direitos anteriores a toda 
a sociedade na'cional. O Estado deve rsconhecer e garantir a cada 
uma das _popula~oes ind(genas a propriedade de seu território. 
Deve registrá-la devidamente e em forma de propriedade coletiva, 
contínua, inalienável e suficientemente extensa para assegurar o 
incremento das populacoes aborígenes. 

3. O Estado deve reconhecer o direito que temas entidades 
indígenas de se organizarem e de se governarem segundo sua pró
pria especificidade cultural, o que em nenhuma hipótese pode limi~ 
tar seus membros para o exercício de todos os direitos do cidadao, 

- mas que em compensacao os exime do cumprimento das obriga
~oes que entram em contradicao com sua própria cultura. 

4. Cabe ao Estado oferecer as popuiac;oes ind(genas a 
mesma assistencia económica, social, educacional e sanitária que 
oferece ao resto da populacao. Contudo, o Estado tem, além disso, 
a obriga~a.o de atender as carencias espécíficas que sao resultados 
de sua submissao a estrutura colonial. Tem, sob~etudo, o dever de 
impedir que sejam objeto de explora~ao por parte de qualquer 
setor da sociedade nacional, inclusive por parte dos agentes da 
proteQ§o oficial. 

5. O Estado deve ser responsável por todos os contatos 
com grupos indígenas isolados, em virtude dos perigos biótipos, 
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sociais, culturais e ecológicos que representa para eles o primeiro 
"impacto com QS agentes da sociedade nacional. 

6. Os crimes e as desordens que resu ltam do processo de 
expansao da fronteira nacional sao de responsabilidade do Estado, 
embora nao sejam cometidos diretamente por seus funcionários 
civis ou militares. 

7. O Estado deve definir a autoridade pública nacional es
pecífica que terá a seu cargo as rela<;oes com as entidades étnicas 
que sobrevivem em seu território. Tal obriga~o nao_ é passível de 
transferencia nem ·de delega~o em nenhum momento e em ne
nhuma circunstancia. 

A RESPONSABILIDADE DAS MISSOES RELIGIOSAS 

A obra evangelizadora das missé5es religiosas na América _Lati
na corresponde a situa<;ao colonial imperante, de cujos valores está 
impregnada. A presen<;a missionária significou urna imposi~o de 
critérios e padroes al_heios as sociedades ind(genas dominadas e que 
encobrem sob um manto religioso a explora<;ao económica e hu
mana das popula<;oes aborígenes. 

O conteúdo etnocentrico da atividade evangelizadora é um 
componente da ideologia colonialista, e está baseado no seguin
te: 

1. Seu caráter essencialmente discriminatório originado em 
urna rela~o hostil com as culturas indígenas que classifica como 
pagas e heréticas. 

2. Sua natureza vicarial, que conduz a coisifica~ao do in
dígena e sua submissao em troca de futúras compensa<;oes sobrena
turais. 

3. Seu caráter espúrio, em virtude do fato de os missioná
rios buscarem nesta atividade urna realiza~o pessoal, seja esta de 
ordem material ou de ordem espiritual. 

4. O fato de que as misséSes converteram-se em urna grande 
empresa de recoloniza~o e domina~o, em conivencia com os 
interesses imperialistas dominantes. 
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Em virtude desta análise chegamos a conclusao de que o 
melhor para as popula(foes indígenas, e também para preservar a 
integridade moral das próprias igrejas, é acabar com toda ativida
de missionária. 

Enquanto nao se alean~ este objetivo, cabe as miss5es um 
papel na liberta~o da sociedades indígenas, sempre que se ate
nham aos seguintes requisitos: 

1. Superar o herodianismo intrínseco a ativid~de catequi
zadora como mecanismo de coloniza~ao, europeiza~o e aliena~o 
das popula<;oes indígenas. 

2. Assumir urna posi~o de verdadeiro respeito diante das 
culturas indígenas, pondo fim a longa e vergonhosa história de des
potismo e intolerancia que caracterizou o trabalho dos missioná
rios, os quais raramente revelaram sensibilidade ·com rela<;ao aos 
valores religiosos ind(genas. 

3. Acabar com o roubo de propriedades indígenas por par
te de miss5es religiosas que se apropriam de seu trabalho, de suas 
terras e demais recursos naturais; acabar com a indiferen<;a diante 
da constante expolia~o de que os indígenas sao objeto por parte 
de terceiros. 

4. Extinguir o espi'rito suntuário e faraónico das miss5es, 
o qual se materializa de múltiplas formas, mas se baseia sempre na 
explora<;ao do índio. 

5. Por um fim na disputa entre confissé5es ·e agencias reli
giosas pélas almas dos indígenas; tal disputa dá lugar, mu itas vezes, 
a opera~oes de compra e venda de catecúmenos, e, pela implanta
<;ao de novas lealdades religiosas, os divide e conduz a lutas inter
nas. 

6. Suprimir as práticas seculares de ruptura da família in
dígena pelo internamento das crian<;as em orfanatos onde sao 
impregnadas de valores opostos aos seus e convertidas em seres 
marginalizados incapazes de viver tanto na sociedade nacional 
como em suas próprias comunidades de origem. 

7. Romper com o isolamento pseudomoralista que impoe 
urna falsa ética a qual inabilita o indígena para urna convivencia 
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,. con1 a sociedade nacional; ética que, por outro lado, as igrejas nao 
foram capazes de impor a sociedade. 

8. Abandonar os procedimentos de chantagem que consis- 1 

te em oferecer aos indígenas bens e favores em troca de sua total 
submissao. 

9. Suspender imediatamente toda prática de deslocamen
to ou concentrac;:§o de populac;:oes indígenas com fins de catequese 
ou assimilac;:§o; estas sao práticas que se refletem no imediato au
mento de morbidade, na mortalidade e na decomposic;:§o familiar 
das comunidades indígenas. 

1 O. Abandonar a prática criminosa de servir como interme
diários para a explorac;:§o de mao-de-obra indígena. 

Na medida em que as miss5es nao assumem estas obrigac;:oes 
mínimas, incorrem no delito de etnocídio ou de conivencia como 
genocídio. 

Enfim, reconhecemos que, recentemente, elementos dissi
dentes dentro das igrejas estao tomando urna posic;:ao clara de au
tocrítica radical a ac;:§o evangelizadora da atividade missionária. 

A RESPONSABI LIDADE DA ANTROPOLOGIA 

1. Desde sua origem a Antropología foi instrumento da do
minac;:ao colo·nial. Racionalizou e justificou em termos academicos, 
aberta ou sub-repticiamente, a situac;:ao de domínio de uns povos 
sobre outros. Adptou conhecimentos e técnicas de ac;:ao que ser
vem para manter, reforc;:ar ou disfarc;:ar a relac;:ao colonial. A Amé
rica Latina nao constituiu excec;:§o. Com freqüencia crescente, ne
fastos programas de ac;:ao sobre indígenas, bem como estereótipos 
e distorc;:oes que deformam e encobrem a verdadeira situac;:§o do 
índio, pretendem ter um fundamento científico nos resultados do 
trabalho antropológico. 

2. Urna falsa consciencia desta situac;:§o conduziu muitos 
antropólogos a posic;:oes equivocadas. Estas podem ser classificadas 
nos seguintes tipos: 

a) O cientificismo que nega qualquer vínculo entre a ati-
vidade academica e o destino dos povos, os quais constituem o 
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objeto desta mesma atividade, e assim elimina a responsabilidade 
política que conduz ao conhecimento. 

b) A hipocrisia que se manifesta no protesto retórico com 
base em princípios gerais, mas evita cuidadosamente qualque¡ 

' • H comprom1sso com s1tuac;:oes concretas. 

e) O oportunismo que , embora reconhec;:a a penosa situa-
c;:§o do fndio, nega a possibilidade de transformá-la, enquanto 
afirma a necessidade de "fazer algo" dentro do esque.ma _vigente; 
em última instancia, isso se traduz em um reforc;:o deste mesmo sis
tema. 

3. A Antropología que hoje se exige na América Latina 
nao é a que considera as populac;:oes indígenas como meros obje
tos de estudo, mas a que os ve como povos colonizados e se com
promete em sua luta de libertac;:ao. 

4.. Dentro deste contexto é func;:ao da antropologia: 

- De um lado, trazer aos povos colonizados todos os 
conhecimentos antropológicos, tanto acerca deles mesmos como a 
respeito da sociedade, que os oprime, a fim de colaborar com sua 
luta de libertac;:§o. 

- Por outro lado, reestruturar a imagem distorcida que 
existe na sociedad e nacional com respeito aos pavos indígenas, 
desmascarando-lhe o caráter ideológico colonialista. 

5. Visando a realizac;:ao dos o'bjetivos anteriores, os antro-
. pólogos tem a obrigac;:ao de aproveitar todas as conjunturas que se 

apresentem do atual sistema para agir em favor das comunidades 
indígenas. Cabe ao antropólogo denunciar por todos os meios os 
casos de genocídio e as práticas que conduzem ao etnocídio, assim 
como voltar-se para a realidade local e teorizar a partir dela, a fim 
de superar a condic;:ao subalterna de simples exemplificadores de 
teorías alheias. 

O l~DfGENA COMO PROTAGONISTA DE SEU 
PROPRIO DESTINO 

1. t necessário ter em mente que a libertac;:ao das popula
r;:oes ind(genas ou é realizada por elas mesmas ou nao é libertar;:Bo. 
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Cuando elementos estranhos a elas pretendem representá-las ou 
tomar a dire~o de sua luta de liberta~o, cria-se urna forma de 
colonialismo que retira as popula~oes indfgenas seu direito inalie
nável de ser protagonista de sua própria luta. 

2. Nesta perspectiva é importante valorizar em todo o seu 
significado histórico a dinamiza~o que hoje se observa nas popu
la~oes ind(genas do continente e que as está levando a assumir sua 
própria defesa contra a a~o etnocida e genocida da sociedade na
cional. Nesta luta, que nao é nova, nota-se atualmente a aspira~o 
de realizar a unidade pan-ind(gena latino-americana. Em alguns 
casos, nota-se também um sentimento de solidariedade com gru
pos oprimidos. 

3. Reafirmamos aquí o direito que tem as populac;oes in
dígenas de experimentar seu próprios sistemas de autogoverno, 
desenvolvimento e defesa, sem que essas experiencias tenham que 
adaptar-se ou submeter-se aos esquemas económicos e sociopof(
ticos que predominem em um determinado momento. A trans
forma~o da sociedade nacional é impossível se estas populacoes 
nao sentirem que tem em suas maos a criacao de seu próprio 
destino. Além disso, apesar de serem numericamente pequenas, 
as populacoes ind(genas estao apresentando claramente, na afirma
~º de sua especificidade sociocultural, vias alternativas aos ca
minhos já transitados pela sociedade nacional. 

Barbados, 30 de janeiro de 1971. 

Miguel Alberto Bartolomé 

Guillermo Bonfil Batalla 

V (ctor Daniel Bonilla 

Gonzalo Castillo Cárdenas 

Miguel Chase-Sardi 

Georg Grünberg 
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Ne:ly Arvelo de Jiménez 

Esteban Emilio Mosonyi 

Da rey R ibeiro 

Scott S. Robinson 

Stefano Varese. 

' J 

2 
DOCUMENTO DE ASSUN<;AO 

(Assun~ao , 7 - 10 de mar~o de 1972) 

1. IGREJA E MISSAO 

A missao é a própria razao de ser da lgreja: lgreja e missao sao 
sinónimos. Reconhecemos o mandam~nto primordial de Cristo 
(Mt 28, 18) de, em seu nome, ir pregar o Evangelho a toda criatu-
ra. 

Contudo, como "sem dúvida há muitas línguas no mundo e 
todos tem sentido" ( 1 Cor 14, 1 O), a prime ira e principal tarefa da 
autentica missao da lgreja é descobrir a presenc;a de Deus Salvador 
em todo povo e cultura, como lugar onde se encarna o Evangelho 
de Cristo, Evangelho que é também julgamento de todo aquele que 
desumaniza e destrói o homem. 

A obra de Cristo possibilita o acesso dos homens a sua pleni
tude; com efeito, o Evangelho se cumpre quando "se leva a Boa 
Nova aos pobres, se anuncia aos cativos sua liberta~o e se devolve 
a luz aos cegos; poe-se em liberdade os oprimidos e se proclama o 
ano da graca do Senhor" (Le 4,18). 

Por nossa obediencia a Cristo devemos "fazer-nos judeus com 1 
os judeus, sem lei com os sem lei" (1 Cor 9,20-21 ), e portanto, 
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ind(genas com os ind(genas. lsto as vezes nos levará a ter que dar 
~ testemunho silencioso de Cristo, quando, por circunstancias his
tóricas concretas, o cristianismo se identifica com estruturas de 
opressao que tem feíto com que o nome de Cristo seja blasfemado; 
em outros casos nos impelirá a proclamar, com voz de denúncia, 
com palavras e com a vida, que Cristo é justic;a e amor para todos 
sem discrimina~o. A lgreja, sinal de salva~o e fermento no mun
do, nao é refúgio dos que estao salvos, mas comunidade de irmaos 
no amor de Cristo para servir ao mundo. 

2. MISSAO E COLONIALISMO 

Reconhecemos que nossas lgrejas, mais de urna vez, tem sido 
coniventes ou instrumentalizadas por ideologias e práticas opres
soras do homem, de maneira que, como diz a Escritura, "de fato 
os demais pavos desprezam o nome. de Deus por causa de voces" 
(Rom 2,24). Apesar das ac;oes concretas de defesa tenaz e, as 
vezes, arriscada em favor de grupos indígenas, reconhecemos que, 
historicamente, nossas lgrejas nao tem sido capazes de impregnar 
as sociedades latino-americanas com um amor cristao libertador, 
sem discrimina~o de rac;a, credo ou cultura. 

Sem dúvida, esta confissao das falhas e erros nas atividades 
missionárias nao nos leva a conclusao de que se deve pór fim a 
toda atividade missionária, corno afirma a DECLARACAO de 
BARBADOS. A tarefa da lgreja em sua missao entre os indígenas 
será, primordialmente: 

a) Abandonar toda ideología ou prática conivente com 
qualquer tipo de opressao, tanto mais quando se apóia em _motivos 
religiosos e pretende se justificar "como nome do Senhor~'. 

b) Denunciar com espírito de verdade, nao s6 com pala-
vras, mas principalmente com fatos, os casos de explora~o de nos
sas sociedades nacionais e de nossas próprias lgrejas, mesmo que se 
chegue a denúncias concretas de pessoas e instituic;oes. 

c) Proclamar com confianc;a no Espírito Santo o Evangelho 
de Cristo, que é essencial para a plena liberta~o do indígena, e 
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que lioé"rtará a lgreja, sempr~ de novo, para dar um autentico tes
temunho. 

Estamos certos de que, atuando dessa forma, muitas divisaes, 
que separam as lgrejas e os cristaos, desaparecerao numa única 
missio de libertac;§o integralmente humana e profundamente cris
ta. 

3. IGREJA E DISCRIMINACAO RACIAL 

Embora tenha-se procurado ocultar ou negar de muitas for
mas a diScrimina<;á'o racial na Amérir.a Latina, ternos que admitir 
a existencia do racismo, que se manifesta de inúmeras maneiras, 
entre as qua is cabe assinalar: 

a) A-Legislac;a'o, embora vigente em alguns países, é urna le-
gislac;ao discriminatória e até abertamente racista. Em outros paí
ses, em que a legisla<;ao nao_ é racista,js situac;oes, de fato, conver
,tem em letra marta essa mesma legisla<;ao (posse de terras, defesa 
dos direitos indígenas, documenta<;ao civil etc.). 

b) A alienac;ao das terras dos indígenas, como supostas ter
ras de ninguém, tomadas por meio de procedimentos que vao 
desde o engano até a violencia e o genocídio. 

c) A administrac;ao das questoes indígenas se exerce sob 
formas pa~ernalistas e até cominatórias, que dao origem a explora
c;ao, a dependencia e ao medo no indígena. 

Em muitos casos, a lgreja nao tem sido alheia a. estas práticas 
nas quais os critérios ra~istas substituíram o critério do Evangelho. 

4. ~11SSAO DA IGREJA 

Cremos que, no momento atual, as lgrejas devem entrar num 
franco diálogo a respeito das situac;oes culturais dos indígenas, pro
blemas de fricc;ao interétnica, discrimina~oes raciais, espolia<;§o 
de terras, explora<;oes salaríais etc. 

Neste diálogo já nao podem faltar os próprios indígenas, nem 
suas organizac;oes, como principais agentes que sao de seu próprio 
destino. 
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Também se deve contar coma participacao crítica dos espe
~ cialistas nas ciencias humanas. Dessa forma, a lgreja deve procurar 
equip~s técnicas, a fim de que realizem estudos de avaliacao de 
seus programas e da viabilidade para novas áreas de trabalho. 

As lgrejas nao devem temer, mas sim apoiar decididamente 
a formacao de organizacé5es propriamente indígenas. Além disso, 
com sua forca moral devem empenhar-se em difundir, através dos 
meios de comunicac§o de massa, a imagem do indígena como su
jeito de direitos inalienáveis. 

CÓmpete aos organismos ecumenicos nacionais e continentais 
incentivar encontros entre as entidades latino-americanas que lu
tam contra o racismo e/ou a favor dos indígenas, a nivel nacional 
e regional. 

Recolher e divulgar informacoes, assim como realizar estudos 
e investigacoes sobre situacoes da realidade indígena, principal
mente sobre aquetas situacé5es que se referem a friccoes interétni
cas e a valores religiosos autóctones, sem ideologizá-los, nem acei
tá-los de forma romantica. 

De maneira especial recomendamos que, com a experiencia 
desta Consulta, se realizem outras Consultas, em nível nacional 
ou regional, entre representantes das diferentes lgrejas, nas quais 
se continue a análise da realidade indígena e das situacoes confliti
vas na atividade missionária, como base para urna atuac§o respon
sável. 

Assunc§o, 10 de marco de 1972. 

-30 -

( \ 

l . J 

3 
Y-JUCA-PIRAMA. 

O 1NDIO: AQUELE QUE DEVE MORRER 
· (25 de dezenibro de 1973) 

1. SITUACAO DOS POVOS INDfGENAS NO BRASIL 

Os Bispos da regiao Extremo Oeste declararam a 12.11.1971: 
"Assistimos em todo o país a invasao e gradativo esbulho das ter
ras dos índios. Praticamente nao sao reconhecidos os seus direitos 
humanos, o que os leva paulatinamente a morte cultural e também 
biológica, como já sucedeu a muitas tribos brasileiras". 1 

O documento firmado por 80 homens de ciencia em Curitiba 
dizia: "Os que assinam o presente, ligados ao problema do índio 
por razoes de atividade profissional ou por vinculac;a'o de sentido 
puramente humanístico, sentem-se no dever de dirigir-se, de pú
blico, as autoridades do país e a própria consciencia nacional, com 
o propósito de despertar o interesse e a atencao para as ameacas 
que se renovam contra os direitos mais elementares das populacoes 
indígenas brasileiras". 2 

Para avaliar o alcance da afirma«;ao dos Bispos e dos cientistas 
acima citados e para verificar que nao há apenas ameacas, mas rea is 

1. Comunicado mensal da CNBB, n9 231, Dezembro 1971 e L 'OSSERVATORE 
ROMANO, Ed. em Portugués, 30 /1 /72. 

2. O ESTADO DE S. PAULO, 15/6 /1971 . 
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violac;oes dos direitos das populac;oes indígenas, apresentamos al
igumas notícias publicadas em jornais e revistas semente nos últi
mos dois anos, a partir do início da construc;ao das estradas na 
Amazonia. 

"Respondendo as críticas dos irmaos Villas Boas a constru
c;ao da BR-80, disse o presidente da f=UNAI, General Bandeira de 
Mello. que a estrada .nao vai criar problema para os índios." 3 

Nao criar problemas para os índios significa nao violar o seu 
direito a terra, nao levar a eles a morte pelas enfermidades e pelos 
conflitos violentos, nao os dispersar, nao destruir enfin1 sua cultu
ra. 

Entretanto, um antropólogo, assessor do próprio presidente 
da FUNAI, afirmou: "Todos sabem que urna estrada, cortando re
servas indígenas, é um veículo que traz enorrnes problen1as para os 
índios e conseqüentemente para a FUNAI". 4 Referindo-se a BR
-80 assim falou o sertanista Orlando Villas Boas: "Nao tem levado 
para a regiao senao cachac;a, prostituic;ao, aventureiros e depreda
dores da natureza". 5 

No princípio deste ano, os jornais noticiavam: "Os tres fun
cionários da FUNAI do subposto de Alalau (Roraima) foram assas
sinados por vinganc;a pelos índios Waimiris-Atroaris que, em ju:.. 
nho de 1972, haviam sido desrespeitados por mateiros contratados 
para apoiar os trabalhadores da estrada Manaus-Caracara í". 6 

A mesma coisa poderá acontecer em outras áreas, como af ir
mou o Professor Eduardo Galvao do rv1useu Goeldi de Belém, ao 
prever "choques entre as populac;é5es indígenas e o elemento colo
nizador na rodovia perimetral Norte''. 7 

Nessa perimetral, além das mortes violentas, há a inda, como 
em todos os casos de contato dos índios com as frentes de penetra
c;ao, a morte causada pelas enfermidades: "14 índios Waimiri
-Atroari, vítimas da gripe fog". 8 

3. O ESTADO DE S. PAULO. 
4. O ESTADO DE S. PAULO, 31 /3/1973. 
5. JORNAL DO BRASIL, 16/11/1973. 
6 . O ESTADO DE S. PAULO, 2/2/1973. 
7. O ESTADO DE S. PAULO, 18/8/1973. 
8. O ESTADO DE S. PAULO, 29/7/1973. 
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A respeito da sit.uac;§o dos índios de Roraima, dizia um jornal 
de l\1anaus: "o índio foi e continua sendo sempre a vítima indefe
sa. Suas terras sao invadidas, suas reservas roubadas, suas mulheres 
ultrajadas. A polícia de Boa Vista sabe disso ... a FUNAI também 
o sabe ... ; s6 nós nao sabemos por que o índio deve continuar a 
ser exterminado sobo olhar tutelar da F UNAI. .. " 9 

A BR-80 que dividiu a tribo Tukarramae provocou toda urna 
reac;ao em cadeia. "Como conseqüencia daquela reac;ao em cadeia, 
outros problemas virao e, quando forem constatados, muitos ín
dios já terao marrido." 10 lsto, infelizmente, já está acontecendo: 
"4 rnortos, 20 doentes em perigo de vida e 70 internados sao o re
sultado do surto de sarampo que atingiu os indios T.ukarramae, 
numa das mais graves crises de doenc;as do Parque Nacional do 
Xingu, agora cortado pela BR-80".11 

Essa calamidade, porém, se justifica dentro da visao do siste
ma "pois o Parque Nacional do Xingu nao pode in1pedir o progres
so do país", como afirmou o presidente da F UNAI, General Ban
deira de IV1ello. 1 2 A resposta a isto já foi dada antecipadamente 
pelo poeta:'' ... chame-lhe progresso quem do extermínio secular 
se ufana; eu, modesto cantor do povo extinto, chorarei nos vastís
simos sepulcros que vao do mar dos Andes e do. Prata ao largo e 
doce mar das Amazonas". 13 

Tal violac;ao dos direitos dos indios nao constitui problema 
-para a F UNAI que, na opiniao do Deputado Jerónimo Santa na, 
"perdeu o sentido da mensagem do l\1arechal Ronden - morrer 
se preciso for, matar nunca - e hoje em dia, para defender seus in
teresses, o que o órgao leva menos em conta é o pr<:)prio índio". 1 4 

A linguagem do General Bandeira do l\~ello parece menos a 
do presidente do órgao criado para defender os d ireitos dos ín
dios, que o eco das palavras dos latifundiários da Amazonia: "Re-

9. A NOTICIA (MANAUS), 10/1/1971. 
10. O GLOBO, 19/7/1971. 
11. JORNAL DO BRASIL, 15/11 /1973. 
12. VISA0,25/4/1971. 
13. GONCALVES OIAS, Antonio, O Tymbiras, canto 111. 
14. JORNAL DA TARDE, 8/12/1971. 
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" ferindo-se as diretrizes da FUNAI para 1972, voltou a ressaltar que · 
o índio nao pode deter o desenvolvimento". 1 s 

A simples construc;:ao de urna estrada em área ind (gena cons
titui urna violac;:ao do direito que os índios tem sobre suas terras. 
No dizer de quem é autoridade no assunto, Gonzalo Rúbio, Dire_
tor do Instituto Indigenista Interamericano: "A ac;:ao dos aventu
reiros e exploradores de ontem, contra os indígenas, se somam ho
je elementos noves, as estradas e as for~as do progresso - os 
quais, mesmo sem intenc;:a'o de produzir danos, atrapalham inega
velmente a vida dos grupos que a inda restam" .1 6 Tal assertiva 
encontra eloqüente comprovac;:ao no que disse o engenheiro 
Claudio Pontes, da Empresa 1 ndustrial e Técnica, urna das que vao 
construir a Pedmetral Norte: "Em momento algum o trabalho 
será interrompido, mesmo que surjam problemas con-1 índios". 1 7 

Os conflitos surgem inevitavelmente: "Trabalhadores enge
nheiros da COTE R RA - companhia de terraplenagem que cons
trói a BR-80 - foram recebidos a bala, quando tentaram se aproxi
mar da aldeia dos índios Tukarramae ... " 1 8 

"Um ultimato, um furto e um tiroteio, com a agravante da 
tensao na área, provaram, há duas semanas, que os índios do Xin
gu nao aceitam ainda a estrada." 1 9 

Resumindo: "A Transamazonica e outras estradas em cons
truc;:ao no Norte do país estao formando o cerco em volta de 80 
mil índios brasileiros, condenando-os a extinc;:a'o". 2 0 

Aliás a Amazonia é tida como terra de ninguém e o triste 
e.xemplo de desrespeito aos direitos de seus legítimos ocupantes 
lamentavelmente vem de cima: "Ouando se quer fazer alguma coi
sa na Amazonia, nao se deve pedir licenc;:a: faz-se", afirma o Coro
nel Carlos Aloísio Weber. 2 1 

1 

15. O ESTADO DE S. PAULO, 26/10/1971. 
16. O ESTADO DE S. PAULO, 8/8 /1972. 
17. O ESTADO DE S. PAULO, 15/8/ 1973. 
18. O ESTADO DE S. PAULO, 16/11 / 1971 . 
19. JORNAL DO BRASIL, 28-29/11 /1971 . 
20. O ESTADO DE S. PAULO, 12/3/1971 . 
21 . REALIDADE, Outubrode 1971 . 
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Que outros órgaos do goverho, responsáveis pelos bens ma- · 
teriais da Amazonia, sejam omissos, já é intolerável, pois constituí, 
na expressao do General Ql(mpio Mourao Filho: "um absurdo o 
que se faz atualmente na Amazonia. Acabaremos transformando a 
selva num deserto". 2 2 Ultrapassa, portanto, o absurdo que o ór
gao nato para a defesa dos direitos dos índios seja "o grande au
sente nos sertoes amazónicos", como teve oportunidade de con
firmar, em sua segunda viagem ao Norte, o General Frederico Ron
don. 23 

A imagem que ternos da Amazonia, essa vastidao plena de 
mistérios e de desafíos, que oferece tanto espac;:o para o mito da 
"conquista'; pode facilmente atenuar ou encobrir a responsabili
dade da FUNAI. Se, porém, passarmos para o extremo sul do país, 
encontramos melancólicos depoimentos como este de Carlos de 
Araujo More ira Neto: "Em relac;:ao ao problema que vem sendo 
especific.amente discutido, isto é, a situac;:ao atual dos (ndios 
Kaingang do R io Grande do Sul, principalmente no que se refere 
as sucessivas invas5es de Nonoai por intrusos, a posic;:§'o da FUNAI 
e de outros setores oficiais interessados é caracteristicamente cau
telosa e dilatória, o que leva ao fortalecimento do 'status quo'. 
Neste sentido nao há diferenc;:a entre a ac;:ao da FUNAI e a do SPI, 
ambos incapazes de urna modificac;:§'o significativa no sistema geral 
de expoliac;:ao e aviltamento a que esteve (e está) submetido"'. 2 4 

Ainda a propósito dos índios do Sul, podemos citar a opiniao 
de outro antropólogo, o professor Silvio Coelho dos Santos, 
diretor do l\1useu de Antropología da Universidade Federal de San
ta Catarina: " ... conhec;:o a situac;:ao dos (ndios nos Estados do Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pois desenvolví extenso 
projeto de pesquisa nessa área. A situac;:a'o ná'o é boa em nenhum 
dos postos que conhecemos, mas é sempre pior quando os ind íge
nas estao em contato comos brancos". 2 5 

"Sebados, maltrapilhos e famintos, escondidos no mato ou 
vagando pelas estradas a esmolar, os poucos milhares de (ndios 

22. REALIDADE, Outubrode 1971 . 
23. O ESTADO DE S. PAULO, 5/ 11 / 1973. 
24. MOREIRA NETO, Carlos de Araújo , La Situaci6n del indlgena en Am,rica del 

Sur, , Montevideo/Uruguay 1972, p. 404. 
25. O ESTADO DE S. PAULO, 9/5/1971 . 
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" 
das reservas do Río Grande do Sul passam quase ignorados duran-
te os últimos meses de farto noticiário acerca de seus irmaos de 
raca." 2 6 

O engenheiro Moisés Westphalen, professor universitário e 
grande estudioso do problema indígena, afirmou: "O governo gaú
cho sempre participou da expolia~o da terra dos (ndios e a FU
NAI é urna morta-viva. O que estao fazendo comos índios do Rio 
Grande do Sul é um genocídio, porque eles nao podem viver sem 
terra". 2 7 

Seguindo o roteiro da miséria e da fome do índio brasileiro, 
encontramo-los também em Sao Paulo onde "passam odia mendi
gando, dormindo sobas pontes e bebendo a cachac;:a que podem 
comprar ou que os moradores de outros barracos lhes oferecem. 
Vestem-se de farrapos e perambulam pelos bairros próximos de 
Santo Amaro". 2 8 

No Mato Grosso os Xavantes estao "em pé de guerra e dispos
tos a reagir a qualquer invasao de suas reservas". 2 9 Os Tapirapés 
foram recentemente "ameac;:ados de ser retirados de suas terras 
pela F UNAI" que desejava "transferí-los para a 1 lha do Bananal, 
cedendo as press5es da Companhia Colonizadora Tapiraguaia".3 º 

"Os índios Galera e Sararé do grupo Nhambiquara, que a 
FUNAI está transferindo para urna reserva indígena, encontram-se 
em estado de saúde tao precário que, há poucos meses, um surto 
de gripe, decorrente do contato com os brancos, d izimou toda a 
popula~o tribal na fa ixa de 15 anos. " 3 1 A transferencia dos 
índios Nambikuara se prende a necessidade de ceder suas terras a 
poderosos grupos económicos. 

Notícias provenientes de Cuiabá dao conta de que os Kaiabi 
foram solicitar armas a F UNAI "para enfrentar alguns fazendeiros 
da localidade de Porto dos Gaúchos que continuam invadindo 
suas terras". 3 2 

26. VEJA, 28/2/1973. 
27. O ESTADO DE S. PAULO, 28/3/1972. 
28. O ESTADO DE S. PAULO, 19/4/ 1971 . 
29. JORNAL DO BRASIL. 8/7/ 1972. 
30. O ESTADO DE S. PAULO, 4/4/1972. 
31 . O ESTADO DE S. PAULO, 31/5/1972. 
32. JORNAL DO BRASIL, 25/10/1973. 
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Em Goiás informa-se que· "250 índios Xerentes tentam assu
mir o controle do município de Tocantínias, tendo já saqueado al
gumas fazendas. Os índios reclamam a propriedade das terras em 
que vivem". 3 3 

A respeito dos índios Karajá da l lha do Bananal, Estado de 
Goiás, lemos depoimentos como este: "Vejam: os civilizados cons
tru íram aqui os seus hotéis para assistir a decadencia de outra civi
lizac;:ao. t urna barbárie". A barbárie a que se refere o oficial da 
FAB é o espetáculo visto da varanda do hotel Kennedy naquela 
ilha: "Os índios carajás voltando bebados da cidade matogrossen
se de S. Félix. Os índios atravessam o rio soltando longos 'uivos' 
dentro da noite". 34 Ainda sobre os Karajás: chegou-nos ao conhe
cimento urna carta de Luciara, no diado índio ( 19.04.73), assina
da por 125 moradores daquele lugarejo e enderec;:ada ao Diretor do 
Parque 1 nd ígena do Araguaia, l lha do Bananal. Entre outras coisas, 
dizia: "Pedimos em favor deles ( índios Karajás em Luciara) urna 
urgente interven~o da F UNAI. Alguns gravemente doentes (tuber
culose) e todos absolutamente abandonados · precisam de urna 
assistencia excepcional e permanente". 

Na Bahia, nao obstante o reduzido número de índios lá exis
tentes, encontramos a mesma violac;:ao dos seus direitos, com todas 
as conseqüencias que daí derivam: "Homens entregues a bebida, 
mulheres transformadas em empregadas domésticas, crianc;:as que 
morrem antes de completar 1 ano de idade, assim vívem os índios 
Ouiriris, tribo em decadencia atualmente, localizada na Vila de 
Mirandelo a 293 km de Salvador". 3 5 

Os índios Pataxós, como aliás todos os outros, nos planos ofi-' 
ciais, valem até menos que a flora e a fauna: "A protec;:ao deles de
veria unir-se ou n1esmo sobrepor-se a defesa da flora e da fauna do 
lugar". 3 6 E, se sua transferencia far concretizada, "decretará o 
fim do último direito que a tribo a inda tem de viver na terra onde 
nasceu". 3 7 O protesto dos índios Pataxós é patético: "Nós, ín-

33. O ESTADO DE S. PAULO, 3/9/1971 . 
34. O ESTADO DE S. PAULO, 31 /3/ 1972. 
35. O ESTADO DE S. PAULO, Janeiro de 1971 . 
36. JORNAL DO BRASIL, 24/12/1972. 
37. O ESTADO DE S. PAULO, 27/2/1972. 
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dios, somos como a plantac;ao que, quando mudada de lugar, se 
"nao morre pelo menos se ressente muito. Nao aceitamos sair daqui 
porque mu itos anos antes de existir o parque, a gente já estava nes
ta terra que, boa ou ruim, é nossa e é onde nasceram, se criaram, 
morreram e estao enterrados nossos país e avós". 3 8 

No Pará, "os índios (Gavié5es) acabaram sendo removidos 
para outra área pela F UNAI. Mas estavam tao transtornados que as 
mulheres chegaram ao ponto de praticar abortos para que nao nas
cessem crianc;as, pois os bebes, segundo etas, dificultavam a loco
moc;ao da tribo. E a tribo estava sempre mudando de lugar, fugin
do dos brancos".39 Um grupo deles "maltrapilho e faminto, che
gou a Fortaleza para pedir ajuda" e na sua linguagem simples fize
ram a denúncia contra a FUNAI porque ela é, dirigida por um ho
mem civilizado e "homem civilizado engana o índio". 4 0 

O mesmo drama do índio pode ser presenciado no Nordeste 
onde "Xucurus, Fulniós, Pankararus e Hamués ... sobrevivem 
apesar de confinados em parcelas de seus antigos territórios e 'pe
rambu lam' de um lado para outro, sempre escorra<;:ados". 4 1 

"Em Rondónia, a ocupa~o afeta índio e ecología." 4 2 Surgem 
mortes de parte a parte e os responsáveis sao "grileiros, garimpeiros 
e seringueiros, que invadem as terras dos índ ios", é o que se ve 
abrigado a reconhecer o próprio presidente da F UNAI. 4 3 Mas a 
verdadeira responsabilidade recaí sobre a FUNAI porque "tem da
do permissao a empresas de minera<;:ao para explorarem minério na 
área indígena", como foi afirmado na Ca mara dos Deputados em 
Brasília. 4 4 

Nesta rápida amostragem da situa<;:ao dos índios, ficou bem 
claro que "o índio brasileiro está senda exterminado.Como avan-
90 da civiliza<;:ao branca tem havido choques e sempre o índio bra
sileiro leva a piar. Esse exterm(nio nao se faz apenas através de ar-

38. JORNAL DO BRASIL, 20·21 /2/1972. 
39. O ESTADO DE S. PAULO, 25/5/ 1972. 
40. O ESTADO DE S. PAULO, 15/ 12/ 1971 . 
41 . O JORNAL, Rio, 29/4/1973. 
42. O ESTADO DE S. PAULO, 22/5/1973. 
43. O ESTADO DE S. PAULO. 3/12/1971 . 
44. CORREIO BRASILIENSE, 8/12/1971 . 
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mas mais poderosas, mas também por causas biológicas introduzi
das pelo branco", como afirmou o Professor Newton Freire Maia, 
Diretor do Departamento de Genética da Universidade do Para
ná. 4 s 

Nao obstante a cria~o do novo órgao para atender as popu la
<;:oes indígenas, a situa~o destas continua a mesma senao pior que 
a descrita pelo Grupo de Trabalho constitu ído por decreto presi
dencial, maio de 1968: "Em que pese a forte legisla<;:ao que, desde 
o período colonial procura amparar o nosso índio, continua o des
respeito pelo silvícola. As dificuldades para o cumprimento dessas 
leis e a morosidade do rito processual nos casos de invasao ou pos
se sao incentivos para a continua<;:ao da expolia<;:ao de suas terras. 
Sempre de maneira ilegítima, por fraude ou violencia, foram as 
terras tiradas a seu dono. E, nao raro, para 'legitimar' o esbulho, 
há a acobertá-lo um decreto, urna lei ou um ato administrativo 
qualquer". 46 "FUNAI, SPI mesma coisa!" exclamava com 
amargura um chefe Karajá ... 

"Os Villas Boas protestam" faz a manchete da notícia da ver
dadeira trama contra o Parque Indígena do Xingu, patrocinada 
pela FUNAI e defendida pelo General lsmarth de Araújo, superin
tendente do órgao, sob pretexto de integrac;ao: "índio integrado, 
segundo os boletins do órgao, é aquele que se converte em mao-de
·obra". Para os sertanistas, é um mal. Essa política caracterizou-se 
pela opressao. 4 7 O problema de fundo continua o mesmo, em 
que pese a explicac;ao posterior do Superintendente que persiste 
em defender a "integra~o", mesmo que a qualifique de "lenta e 
harmoniosa". 4 8 

Para encerrar esse levantamento de dados, passemos a pala
vra a um dos mais sensíveis poetas atuais: "Homens esquecidos 
de arco-e-flecha - deixam-se consumir em nome - da integra~ao 
que desintegra -- a raíz do ser e do viver. - 'Voces tem obriga~ao 
de usar cal<;:a - camisa paletó sapato e len<;:o - enquanto no Le-

45. VEJA, 5/4/ 1972. 
46. O ESTADO DE S. PAULO, 3/10/1971. 
47. O ESTADO DE S. PAULO, 20/11 /1973. 
48. O ESTADO DE S. PAULO, 21 / 11 / 1973. 
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/ 
blon nos despimos - de toda a convencao e viva a natureza ... 

,, - Noel, tu o disseste: - a civilizacao que sacrifica povos e cu.lturas 
antigu íssimas - é urna farsa amoral". 4 9 

2. AS CAUSAS DA EXTINCÁO DOS INDIOS 

Este sucinto e incompleto levantamento da situacao das nos
sas populacoes ind(genas já teria sentido para nós, se, com ele, con
segu íssemos alertar a consciencia de todos os brasileiros, corres
pondendo ao apelo do General Antonio Coutinho, Delegado da 
FUNAI : "Se a lgreja nao botar a boca no mundo, os (ndios ... vao 
ser sempre massacrados". 5 0 

Sinais de um despertar da consciencia se vislumbram aos ín
dios, mas, diante da sombria realidade, nao conseguem vencer urna 
"enorme sensacao de remorso", porque "no fundo, no fundo, o 
que a gente faz é um crime", como melancolicamente confessava 
o sertanista Antonio Cotrim Neto . 5 1 

Cumpre reconhecer que tem sido farto o noticiário dos jor
nais sobre os índios, mas esbarra na indiferenc;a do nosso povo que 
tem visao errónea, superficial e tendenciosa a respeito das popula
coes indígenas. Para a maioria, o indio nao passa de um "selva'
gem" ou de urna figura de museu. 

Para alertar e melhor interpretar essa problemát ica que, quei
ramos ou nao, é também nossa, apresentamos algurnas pistas para 
a análise das causas que produzem essa morte lenta das populac;oes 
indígenas. 

2.1. A POLlllCA INDIGENISTA DO GOVERNO 

As popu lac;oes indígenas sao vítimas de todas as lnJ Ust ic;as. 
A própria polít ica indigenista, por ser mais política do que indi
genista , está merecendo as mais severas críticas, a ponto de ser 
considerada "carente de qualquer mérito e un1 amontoado de cen
trad ic;oes". 5 2 

49. JORNAL DO BRASIL, 15/2/ 1973; Carlos Drummond de A ndrade. 
50. COAREIO BRASILIENSE, 1/9/ 1973. 
51 . O ESTA DO DE S. PAULO, 5/11 /1972. 
52. O ESTADO DE S. PAULO, 13/5/ 1971 . 
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"A reformulacao urgente dos métodos adotados pela FUNAI 
é a única maneira de evitar que os índios brasileiros sejam destruí
dos pela civilizac§o", afirmou o sertanista Cotrim. 5 3 

Antes dos próprios métodos, há algo bem mais profundo a ser 
reformulado: "A única soluc§o para o problema dos índios brasi
leiros será a total reformulacao da atual política adotada pela FU
NAI, disse o General Frederico Rondon". 5 4 

"Aparentemente a FUNAI é urna instituicao muito dinamica, 
a qual o país deveria inestimáveis servicos. Rara é a semana em que 
a imprensa nao registra declaracao de seu presidente sóbre os pro
jetos da entidade e as complexas tarefas realizadas por seus funcio
nários. Infelizmente essa imagem idílica da Fundacao Nacional do 
fndio nao passa de um mito." 5 5 

Dos altos escaloes as simples equipes de atracao, ressalvando 
uns poucos e heróicos sertanistas, o que caracteriza a FUNAI é o 
despreparo para a missao que foi chamada a desempenhar. Ela se 
transformou numa enorme máquina burocrática centralizada em 
Brasília e "cujas opcoes sao alheias ao bem-estar da comunidade 
indígena", segundo ressaltou o Dr. Amaury Sadock. 5 6 

O Dr. Sadock era o único dos altos funcionários da FUNAI 
que entendía de índio, mas teve que se demitir, dadas as irregulari
dades existentes no órgao que, na opiniao do Gal. Bandeira de 
Mello, "atingem quase todos os setores da FUNAI, envolvendo 
inclúsive a nossa prestar;ao de contas". 5 7 

1: impossível reformular urna autentica polftica indigenista 
sem a redefinicao de princ(pios e conceitos e sem situá-la no con
junto da política nacional. Nem mesmo o conteúdo antropológico 
de certas palavras como "aculturar;ao" e "integracao" tem sido 
respeitado no jogo cte prestidigitac;§o de certos conferencistas que 
a F UNAI tem enviado ao estrangeiro, na sua preocupar;ao com a 
"boa imagem". A própria convencao nQ 107 da Organizacao 

53. O ESTADO DE S. PAULO, 20/4/1973. 
54. O ESTADO DE S. PAULO, 26/4/1972. 
55. O ESTADO DE S. PAULO, 30/3/1972. 
56. O ESTADO DE S. PAULO, 9/8/1973. 
57. O ESTADO DE S. PAULO, 22/8/1973. 
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Internacional do Trabalho é utilizada dentro de outro esqu~ma 
"' mental, dentro de urna realidade diferente e com outros objetivos. 

"Declarac;oes atribu ídas a altos dirigentes da Funda~o Nacio
nal do fndio .. . vieram aumentar a distancia que separa os que tem 
interesse no índio sobo ponto de vista teórico, mas que nao podem 
nem devem deixar de olhá-lo também como ser humano." 5 8 A 
reformulac;ao da política indigenista urge mais até porque se 
tornou "urna política contrária aos princípios que ela defendia 
quando foi criada". 5 9 

A doenc;a que se manifesta em um órgao s6 poderá ser conve
nientemente diagnosticada se o exame se estender ao corpo in
teiro. Será que nao teremos mais elementos e mais esclarecedores 
se estendermos nosso exame a política global? 

2.2. A POLlllCA DO 11MODE LO B RASI LEI RO" 

Os dirigentes políticos brasileiros, no afa do "desenvolvimen
to", promovem os interesses económicos de grupos internacionais 
e de urna minoria de brasileiros a eles integrada. Só podem fazer 
e de fato só fazem urna política economista, sobrepondo o produ
to aos produtores, a renda nacional a capacidade aquisitiva da po
pulac;ao, o lucro ao trabalho, a afirmacao da grandeza nacional ,, 
a vida dos brasileiros, a pretensao de hegemonía sobre a América 
Latina ao crescimento harmónico do Continente. Já está mais do 
que provado e disto nossas autoridades nao fazem segredo, que 
foi aceito o caminho do "capitalismo integrado e dependente" 
para nosso "progresso". Mais provado ainda está que o "modelo 
brasileiro" visa um "deseo)LQ.f~mento" _qy_e é só. u!_ll_ e.nriguecimen-_ 
to económico de uma_pEl(]U~na mino.r..!e . Este enriquecimento da 

m inoria será fruto da concentrac;ao planejada da riqueza nacional 
que, em termos mais simples, é o roubo do resultado do trabalho 
e do sofrimento da quase totalidade da populac;ao que progressiva
mente se irá empobrecendo. 6 0 

58. SANTOS. Silvio Coelho dos, Indios e Brancos no Su/ do Brasil, Floria
nópolis 1973, pp. 21-22. 

59. O ESTADO DE S. PAULO, 15/5/1971. 
60. EU OUV I O CLAMOR DO MEU POVO, DocumenÁtos de Bispos e Supe

riores Rel igiosos do Nordeste: MARGINALIZAC O DE UM POVO, 
GRITO DAS IGREJAS, Documento de Bispos do Centro-Oeste. 
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Essa opc;:ao equivoci(mente desenvolvimentista tem como 

conseqüencia a crescente marginalizac;:ao do povo brasileiro, seja 
operário, suboperário, seja pequeno proprietário da cidade ou do 
campo, seja arrendatário, posseiro, meieiro, peao, subempregado 
ou desempregado. Mais grave ainda é que se aprofunda a dependen
cia do país em relac;:§o a outros países mais ricos e fortes, impedin-
do u~a experie~cia. de 9e~nvolv!meri,t? z ~aci~n!~' definido e / 
assum1do pelos proprios bral1le1ros. 

Em func;:§o dessa opc;:ao "desenvolvimentista" assim caracte
rizada é que se constituem os organismos administrativos, como a 
FUNAI. Muito a propósito vem as recentes palavras do etnólogo 
Carlos ~v1oreira Neto, do Conselho Nacional de Pesquisas: "O Brasil 
passa por urna fase desenvolvimentista que pode estar influenciando 
maleficamente a FUNAl".61 

Todos os setores da administrac;ao devem colaborar para al
canc;ar os mesmos objetivos. Portanto, ¡g,dos estao dependendo das .. 
diretivas económicas e a elas_dellem ser.W ... Tendo estas urna linha -· antinacional e antipopular, é necessário que estes órgaos adminis-
trativos amortec;am e controlem as tens5es sociais que aparec;:am. 
No nosSÓ caso, "quando o território onde vivem apenas fndios co
mec;a a receber colonos, madereiros e grupos exploradores de mi
nérios, as autoridades resolvem o inevitável conflito entre índios e 
brancos - · quando ainda restam índios - transferindo o grupo in
dígena para outro local mais afastado da civilizac;:ao e as vezes já 
povoado por tribos inimigas das que chegam". 6 2 N isto se reflete 
o fenómeno geral: ~que importa nao é wemover algo. mas "in; 
tesrar" a pogulay§o q~puder ser int~ada_ao sistemª_9dotado, ? 

0
-servindo ao "modelo brasileiro". ..... ........,_... __..__....... -

Todos percebem que, com urna mentalidade e _programa as-
sim desenvolvimentista que tem presente "somente o rendimento 
económico, caminharemos fatalmente para a extins:ao total das 
populac;:oes indígenas, por mais belas sejam as nossas intenc;oes, es
tatutos e.. Jeis". 6 3 O ex-diretor do SPI e experiente indigenista, 
Gam~aícl,,irmou que "a política ,definida como de 'prote-

61. o POPULAR, Goiania. 22/11 / 1973. 
62. O ESTADO DE S. PAULO, 7/11 /1 972. 
63. O ESTADO DE S. PAULO, 15/4 /1971. 

-43-



(/ ;t FUNP i . .e/(!:>--~ª~:;/) 
~o ao índio', na realidade lransforma o silvísc2l1 ero jugi~f9!!iva _ 

:_eara a existencia de um aparato burocráticq que relega os 1nteres
"iesdos lndíge~as á~~ segundo plano ,a fi~ de· atender prioritaria

mente as press8es e interesses de latifundiários". 64 Com energía, 
o deputado Jerónimo Santana denuncia: "A FUNAI. .. se trans
formou num órgao de que os grupos se valem para explorar os re
cursos naturais das reservas onde os índios vivem. Hojeo índio é o 
que menos importa. O índio é urna coisa e a política posta em prá
tica pela F UNAI o preva". 6 5 "As palavras 'progresso' e 'desen
volvimento' servem de escudo para destrui~ao do ambiente natu
ral brasileiro e para o extermínio dos indígenas" é a conclusao a 
que chega a equipe de "O Estado de Sao Paulo" que fez urna alen
tada pesquisa sobre "o indígena no Brasil". 66 

Para o povo pobre do Brasil o futuro que o sistema oferece é 
urna marginaliza~o cada dia maior. Para os índios, o futuro ofere
cido é a morte. O insuspeito "Osservatore della Domenica'' do Va
ticano comenta: "esse progresso (do Brasil) no entanto tem um 
pre~o ecológico: a extin~o dos índios''. 6 7 

Da política global de desenvolvimento económico do governo 
faz parte a "ocupa~ao da Amazonia" (e do território nacional) 
mesmo que seja feita por companhias estrangeiras ou multinacio
nais que ali encontram grandes oportunidades de investimentos 
altamente lucrativos, na explora~ao de minérios e de madeiras ou 
na organiza<;ao de "empresas agropecuária~":-- .. · · ... 

Se para isso é necessário continuar os métodos importados 
e tradicionais de depreda~ao da natureza, nao importa. Diz-se que 
é preciso abrir estradas para povoar, fixar o homem na Amazonia. 
Agora que as estradas estao abertas verifica-se que o deserto de 
homens permanece. Derrubam-se as matas nao s6 para abrir estra
das, mas também para introduzir o boi. Garante-se que s6 com a 

.. ~ata do boí a Amazonia será .conguista<ja ... Em nome disso, ex
pulsam-se os 7ndios de suas reservas, mutila-se fortemente nosso 
equilíbrio ecológico, diz severamente Claudio Villas Boas. 6 8 

64. O ESTADO DE S. PAULO, 5/11 /1972. 
65. O ESTADO DE S. PAULO, 19/ 1 / 1972. 
66. O ESTADO DE S. PAULO, 8/1 1 /1972. 
67. O ESTADO DE S. PAULO, 10/8/ 1972. 
68. JORNAL DO BRASIL, 21 /4 /1973. 
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Se para isso é necessário abrir grandes rodovias, sejam abertas 
mesmo que os "males sejam grandes", segundo Orlando Villas 
Boas que a propósito da BR-80 frisa: "Estrada lí. e nao de in-~ t 
terioriza~o". 6 9 Se é necessário expu sar os posseiros ali radica-
dos há anos que, depois dos índios, foram os únicos defensores da
quelas riquezas, sejam expulsos a qualquer custo, conforme a vigo
rosa denúncia até hoje irrespondida do Prelado de Sao Félix do 
Araguaia. 7 0 Se necessário matar·, mata-se. 

E se ali se encontrarem os índios? Eles nao podem impedir a 
marcha do "desenvolvimento" e devem ser "integrados", "acultu-

. radas" para colaborar no crescimento nacional. "O' desenvolvimen
to da Amazonia nao pára por causa dos índios", é o título de 
declara~ao do l\t1inistro Costa Cavalcanti que exclama pateticamen
te: "E por que eles hao de ficar sempre índios?" 7 1 

Se os índios ali estao, mas nao produzem segundo os critérios 
do capitalismo integrado e dependente, se nao possuem proprieda
de legal da terra, se nao sao proprietários de empresas agri'colas, 
entao devem dar lugar aos novos ''bandeirantes", devem retirar-se 
destas terras que nunca lhéS pertenceram e que s6 agora a "civiliza-
9ao" dá ou vende aqueles que vao desenvolver o país! Podem estes 
últimos explorar (ou roubar}_.!!ossas riguezas rJ.~tur,S ls Q...LL.e vaQ_~.H:_ 
mentar as rjg,u,ezas do~.o .. ~íses rico~ . : deles é o direito de aprop~ia
~ao daquelas terras. Se os índios assim provocados e expoliados do 
seu direito reconhecido teoricamente e do seu modo natural de 
viver, morrerem, pois que morramf Se reagirem, sejam enfre..nta . 
como se fossem eles os invasores dessas terrasl O Marechal ondo , 
em trágica profecía, já em 1916 dizia: "Mais tarde ou mais cedo, 
conforme lhes soprar o vento dos interesses pessoais, esses proprie-
tários - coram Deum soboles (ante a face de Deus) - expelirao 
dali os índios que, por urna lnversao monstruo~ dos fa¡c¡s,, da_ra -;.. · 
!.ªº e da '11Q!éll, serao considerados e tratados como se fossem eles 
os intrusos, salteadores e ladroes". 7 2 

Fazendo eco a profecía do Marechal Rondon, diz o Xavante 
Juruna: ': .. a terra é a única riqueza que o írid io tem na vida. Sem 

69. O ESTADO DE S. PAULO, 20/11 / 1973. 
70. CASALDÁLIGA, Pedro, Uma lgreja contra o Lati fúndio na AmazfJnia, 1971 .------: 
71. JORNAL DO BRASIL, 18/9 /1 973. 
72. O ESTADO DE S. PAULO, 10/8/1972. 
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,. ela, ele vira um bicho, um cachorro que está sempre triste ... E les 
(os Kranhacacores) precisam saber que o branco quer sempre enga
nar para ficar com as terras '~ 7 3 Nao falta razao aos irmaos Villas 
Boas quando clamam: "Nossos (ndios estao morrendo, desapare
cendo numa paisagem em que o boí e o capim vao expulsando de
finitivamente o homem. Agora, diante do processo de ocupacao 
da Amazonia, vemos o (ndio ao largo do desenvolvimento como 
mera paisagem". 7 4 

Se apresentamos aquí a atual política indigenista como a cau
sa mais próxima da situa~o em que vivem (ou morrem) nossos ín
dios, ternos clara consciencia de que a CAUSA real e verdadeira es
tá na própria formula~ao global da pol(tica do "modelo brasi
leiro". E se dizemos que é necessário modificar profundamente a 
política da FUNAI, afirmamos que isto somente será possível com 
urna modifica~o radical de toda a pol(tica brasileira. Sem esta 
modifica~o global, nao poderá a FUNAI ou outro organismo pas
sar dos limites de um assistencialismo barato e farisaico aos conde
nados a marte, para camuflar o inconfessado apoio aos grandes 
proprietários e exploradores das riquezas nacionais. Neste con-

. texto, o decantado Estatuto do fndio nao passará de urna publici
\ , dade oportunista ou urna homenagem póstuma. 

De nada adiantaria reformular a FUNAI se a psicose desenvol
vimentista, motivada por exclusivos critérios económicos e por um 
falso prestígio nacion;il, continuasse a dominar a política global 

do país. Seria o mesmo que reformular um dos vagoes, nao modifi
cando o trilho-sistema que está estragado: o desastre é inevitável ! 

3. O FUTURO DO fNDIO 

Depois desta sumária análise das causas da situa~o das po
pula~oes indígenas: a política indigenista oficial, fruto da política 
global do sistema brasileiro, a conclusao imediatista seria que nao 
existe nenhuma solu~ao para o problema. Sertanistas, funcionários 
e missionários, que atraem novas grupos de índios, sentem-se an
gustiados pela consciencia de que o resultado de seu trabalho foi 

73. O ESTADO DE S. PAULO. 22/7/1973. 
74. O ESTADO DE S. PAULO, 29/4/ 1973. 
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apenas atrasar (ou acelerar?) de alguns anos a extinc§o de tais 
grupos. 

"t com tristeza, diz Apoena de Meireles, que tentamos atraí
-los, sabendo-se que um futuro sem perspectivas os aguarda."7 5 

Esta mesma nostalgia se encentra em declaracaes de outros 
conhecidos sertanistas. Orlando Villas Boas, em setembro deste 
ano, voltando de urna frente de atra~o "parecía preocupado com 
o destino dos índios, que chama de tragédia". 7 6 Mas já em feve
reiro, assim desabafava: "E quantos de nós, por forca de miserá-

. veis e desgracadas circunstancias, os estamos atraindo naquele exa
to momento do aperto de mao, do abraco, do sorrir, do gesto en
fim de afeicao. Desgracados que somos, é a verdade". 7 7 Seu 
irmao Claudio comenta com melancolía: "Levamo-lhes (aos 
índios) nossas doencas, intolerancia e muitas vezes o extermínio 
criminoso, assumido, proclamado". 7 8 

No mesmo tom, falava Antonio Cotrim Neto: "Nao pretendo 
contribuir para o enriquecimento de grupos económicos a custa da 
extincao das culturas primitivas. (. .. ) A pol(tica indigenista desen
volvida aceita a tese de que as culturas primitivas sao quistos ao 
desenvolvimento nacional. Já estou cansado de ser ,'9yejro de ín
~ transformei-me em administrador de c~mitérios in~ÍQft, 
na~'. 7 9 

7 

Muitos Missionários fariam suas as enérgicas palavras do mis
sionário jesuíta P. Tomás de Aquino Lisboa, no Simpósio sobre o 
futuro dos índios Cinta-Larga em marco deste ano. 

"O Parque Aripuana será cortado como foi o Parque do Xr~
gu. O trabalho já está iniciado. Eu, como responsável pela atra~o 
desse grupo Cinta-Larga, nao estou mais animado a faze-la, a nao 
ser que as regras do jogo sejam obedecidas: respeitar os índios, in
terromper os trabalhos da estrada até que se consiga falar comos 
índios para orientá-los nos seus futuros contatos com os brancas. 

75. CORREIO DA MANHA. 19/9/ 1972. 
76. O ESTADO DE S. PAULO, 19/9/1973. 
77. JORNAL DO BRASIL, 14/2/1973. 
78. JORNAL DO BRASIL, 21 /4/1973. 
79. O ESTADO DE S. PAULO, 8/2/1973. 
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Pois é melhor que o (ndio morra lutando pelo que é seu do que vi-
" . . f . d 1 " 8 º ver marginahzado e,,,mend1gando o~ue sempre 01 e e. 

Será que os (ndios constituiriam "um povo com os dias con
tados"? 81 Como afirma Claudio Villas Boas "os (ndios nao terao 
propriamente um destino "7 8 2 Ou a inda, na melhor das hipótese~, 
segundo o falecido Francisco Meireles "o (ndio só tem um desti
no: a marginalizacao "? 8 3 

Nao obstante esta trágica perspectiva ou exatamente por isso, 
é preciso salvarospovos indígenas,ameacados de desaparecer. Eles, 
.!!J~ do que patrLmonio:a.~iv<? -~·~ .. ~uma~idé!~~. sao tiuroaoid~de _ 

• ... xna-... 
E is por que se justifica que so mente pessoas ou entidades 

conscientes, competentes e desinteressadas sejam mobilizadas para 
equacionar este problema. 

Nao é poss(vel que se continua a dizer, em alto e bom tom: 
"Os (ndios estao cansados de serem índios. Eles querem beneficiar
-se com os programas do Governo". 84 Se já é estranho que assim 
tale o Ministro Mario Andreazza, mais estranho é que o General 
Frederico R.Qodon afirme que se deve "promover a integra~o to-

rt~(nJ-rñecifante a absorcao da mao-de-obra ind(gena", 8 5 e o Ge
neral Bandeira de Mello, diretor da F UNAI, proclame que "a assis
tencia ao índio deve ser a mais completa poss(vel, mas nao pode 
obstruir o desenvolvirnento da Amazonia". 8 6 Neste contexto, nao 
é de estranhar a fanfarronice do Deputado Gastao Müller: "Se os 
fazendeiros quisessem, poderiam ter partido para urna luta armada 
e seria muito fácil vencer os índios". 87 

Afirma~oes como estas, orquestradas por tantos fatos lamen
táveis, confirmarn as denúncias de genoc(d io ... 

80. A tas do Simpósio sobre o futuro dos Cinta-Largas, Universidade Federal de 
Mato Grosso, Cuiabá, Mar~o de 1973. 

81 . ANUARIO DA COMPANHIA DE JESUS, Roma 1971 /72. 
82. O ESTADO DE S. PAULO, 14/ 11 /1972. 
83. REALIDADE, Outubro 1971. 
84. DIARIO DE PERNAMBUCO, 22n/1973. 
85. JORNAL DO BRASIL, 24/5/1972. 
86. O ESTADO DE S. PAULO, 22/5/1971 . 
87. O ESTADO DE S. PAULO, 2/9/1973. 
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Em que pese as reiteradas afirmacoes do Ministro do Interior 
de que "o problema dos índios é um problema do Brasil" 8 8 e "os 
outros pa(ses nao tem o menor·conhecimento do problema do (n

dio brasileiro"8 9 trata-se de um problema da humanidade, talvez 
melhor conhecido, em suas cau5as e motivacaes, nos pa(ses onde 
existe liberdade de informacoes e de debate. A final sio milhaes de 
seres humanos nas Américas e alguns milhares no Brasil, que há 
quatro séculos vem sofrendo as maiores injusticas por parte de 
urna "raes" que se pretende superior. 

Se o grau de consciencia da humanidade correspondesse ao 
volume das informacoes, já nao se toleraria mais tal situacao iní
qua. ~ com os olhos fixos no veredito da H.istória, t.raducao do 
julgamento de Deus, que o Brasil deve ~lucio~ar o,1~roblema ~.o 
jod!gena. nast corno .q_ueJtjQ_de ~uranca nacional e ecc;>norrua,, 
.m@t..co.roo. Jr:ru>erativO-da dignidade humana e da.honra .do.pov0

L 

brasileiro. 
Somente assim seria leg(timo que urna pol(tica indigenista 

brasileira se apoiasse num documento internacional. 9 0 

Evidentemente o problema ind(gena brasileiro n!o se equa
ciona e menos ainda se resolve se nao for situado em sua dimensao 
internacional. Mas também é evidente que nao encontrará soluc§o 
adequada, separado do seu contexto nacional, levando em conta 
que os índios constituem apenas alguns· milhares dentro da esma
gadora maioria de milhoes de brasileir-0s marginalizados. Todos 
hao de concordar que "§m nome de um política da , in!~rac¡j9-' 

1 
gue nao jntegrou nem mesmo os civilizad<;>..,!., nao. se pode v1_ol~nt~r 
urna cultura que, embora primitiva, tem garantido a subs1stenc1a 
secular desses povos. ~ §C>Cie.d.a.®_ci~ljz.ad.a ~. terá _ c;>_Qir~jto ~-e.. 
falar em integra?o do (ndio no <!La-EIDJ _gue, ~m se.u...me•o •• naa, 
líouver n inguém morrendo de fome". 9 1 

"Há séculos - afirmam os irmaos Villas Boas sobre os índios 
- sobrevivem gracas a ca~, a pesca e a urna rudimentar agricultu
ra. Sao felizes com suas crencas e seus rituais bel (ssimos. Por que 

88. O ESTADO DE S. PAULO, 25/3/1972. 
89. O ESTADO DE S. PAULO, 9/11/1973. 
90. CONVENCAO N<? 107 da Organiza~lo Internacional do Trabalho, Genebra. 
91 . o POPULAR, Goiania, 22/11 /1973. 
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entao destruir essa cultura secular? Apenas para impor nosso sis
tema de vida aos índios? Civilizar para que? Destruir a organizac§o 
tribal existente e depois deixar os índios marginalizados na nossa 
sociedade?" 9 2 

Sempre na perspectiva de urna mudanca profunda da política 
global do atual modelo brasileiro, impor-se-ia ainda a .organiza@o 
~e um grupo .diversificad~ do qual participassem índios, antropólo
gos e ou'tros cientistas, sertanistas e missionários, para promover 
o autentico diálogo intercultural e a harmonica convivencia e co
laboracao dos nossos diferentes pavos. 

Devemos reconhecer que freqüentemente faltou esta visao e 
consciencia sociopolítica. as entidades cristas, preocupadas mais 
em "rre:star assistencia" aos índios. Em conseqüencia, sob equí
vocos pretextos de urna caridade alienada, nao raro traíram sua 
missao evangélica de defende-los tenazmente da morte física e cul
tural ou de respeitar sua liberdde e dignidade de.pessoa humana. 

"Os próprios padres católicos - é afirmado em recente arti
go da imprensa - após mais de 400 anos de catequese, viram-se 
obrigados a mudar de tática, pois se continuassem do mesmo pro
pósito de Anchieta e Nóbrega (sic) o que iriam conseguir nao seria 
mais do que a desagregacao, marginalizacao, destruicao e morte do 
que resta dos grupos indígenas brasileiros. E essa mudanca de táti
ca foi justamente no sentido de respeitar o indígena com suas cren
cas e seu modo de vida, valorizar a sua cultura ao invés de procurar 
impor a cultura dos civilizados." 9 3 

A visao de urna nova política indigenista deveria ser possibili
tada e favorecida pela transformacao das miss0es religiosas. 

Exigindo que só pessoas devidamente qualificadas e com urna 
prática conseqüente interfiram na solucao do problema indígena, 
pensamos na formacao adequada que devern ter os missionários, 
pois seu trabalho de evangelizadores sempre vai atingir o corac§o, 
o núcleo central das culturas indígenas. Tocar no coracao sem a 
ciencia e a perícia de urna equipe de cardiologistas seria causar fa
talmente a morte aqueles a quern desejamos fazer o bern. 

92. O ESTADO DE S. PAULO, 7/11/1972. 
93. O POPULAR, GoiAnia, 22/11 / 1973. 
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~rav~ssima responsabilidade é a do charlatao em medicina 
e ma1or _a1nda 'lº campo da aculturacao, onde se pode causar a 
morte nao apenas a um que outro indivfduo, mas a um povo todo 
e a sua cultura. 

, ~lém disto, para que este trabalho seja eficiente, torna-se ne
cessana urna espécie de assepsia, nao no sentido de total isolamen
to,. mas no sentido de preparar as populacoes envolventes. Com 
efe1to, para os índios, todos os "brancas" ou "civilizados" repre
sentam de certo modo o "cristianismo" de que os missionários se 
reclam~~ e, portanto, também a mensagem que estes querem 
transm1t1r. Faz-se, pois, necessário que medidas análogas sejam 
tomadas em relacao aos evangelizadores dessas populacoes envol
ventes. 

~n~~na o missi~nário-antropólogo Adalberto Holanda Pereira: 
o índ_10 é apenas diferente de nós e com o direito de continuar a 
~a vida ao l~do da nossa. ( ... ) Dentro da rnaior simetría entre os 
sistemas de 1nteracao, transmitamos ao índio os traeos culturais 
q_ue ele deseja receber e recebemos dele os que nos possa transmi
tir". 94 

4. CAMINHOS DE ESPERANCA 

Mesmo percebendo sinais positivos, como sejam urna nova 
mentalidade missionária, a criacao do C IM 1, encontros ecumeni
cos, nao estamos satisfeitos corn o nosso trabalho e nao podemos 
esquecer a dramaticidade da situacao, descrita na lancinante "Car
ta dos Caciques de Votouro" (RS), da qual vamos reproduzir 
um pequeno trecho, segundo cópia do original: 

:'Quería ver os senhores de outra origem, nao sendo o índio. 
Quena ver o portugues passar a nossa passada sem ninguém por ele 
e outro_ lado de origem italiana sem ter aquilo que traz o ensino: 
suas rnaos presa seus olhos cego para o ensino seus ouvido surdo 
para ouvir as enducacao, sern direito sociedade nenhuma sem 
direito urn palmo de terra, sem direito educar os filhos . .. O ~osso 
plano de todos nossos irrnaos de terra mundial nós acreditamos 

94. PE~El~A HOLANDA, Adalberto, " Quest&ts de Aculturaclo", in: Eua o~, 
Univers1dade Federal de Mato Grosso; § 12 (1973). 
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que somos iguais que nossos irmios, corre sangue dos pés a cab~, 
" • • 1 d nós" 9 5 carne humana, 1gua1s como qua quer um e . 

A( está urna interpela~o que suscita urna indispensável per
gunta, em sentido contrário: o que seria o Brasil, se contasse posi
tivamente com o (ndio? ~ bem poss(vel que muitas autoridades 
e brasileiros de mentalidade capitalista e imperialista tremam 
diante desta pergunta, o que mostra que, consciente ou inconscien
temente, apóiam a extin~o dessas populacoes que constituem, por 
seus valores positivos, urna contestacao viva do sistema cap ita lista 
assim como dos tais "valores" da pretensa "civilizacao crista". 

Diante de outra pergunta: o que seria a nossa lgreja, se con
tasse positivamente com o (ndio?, talvez a atitude de muitos ir
maos de fé seria igualmente de embaraco. Se olhássemos positiva
mente para os valores vividos pelos (ndios criticarem nossos va
lores, ficaria evidente um incómodo julgamento. 

Tanto para a sociedade brasileira quanto para a lgreja, o 
mesmo aconteceria se perguntássemos o que seria o Brasil ou nos
sa lgreja, se contássemos positivamente com os valores do povo 
marginalizado das cidades ou dos campos . .. 

Por isso, convidando a todos · rr1 conosco este 
compromisso, nós nos propomos, m primeiro lugar a cgntiouar_ 
urna esperancosa luta pelos direitos os povos 1nd(genas. Mesmo 
que todos os fatos nos incitem ao desanimo ou ao desespero, faze
mos nossa a vontade dos nossos irmaos (ndios de viver e de lutar 
pela preservacao de sua cultura. Nao traba.lbam2.s 2.º! ~ma causa • 
erdida, porque se trata de urna causa profundam!r1te humana, 

pela qua va e a pena até morrer, se precise> for. Seria tra1r a nossa 
missao, se nos resignássemos a ser ministros de um Batismo "in 
articulo mortis'--:' . ....._,_ _ _ 

Em ~undo lugar nao acei_taremos ser in§trumentgs go sis-; 
... tema capita 1sta bras1,it A. Nada faremos em colabora~o com 
aqueles que visam "atrair", "pacificar" e "acalmar" os (ndios para 
favorecerem o avanco dos latifundiários e dos exploradores de 
minérios ou outras riquezas. Ao contrário, tal procedimento será 
objeto de nossa denúncia corajosa ao lado dos próprios (ndios. 

95. CARTA DOS CACIQUES DE VOTOURO, 28/5/68, Cópia datilografada, p. 13. 
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Com eles, nao aceitaremos um tipo de "integra~o" que venha ape
nas a transformá-los em mao-de-obra barata, avolumando ainda 
mais as classes marginalizadas que, no funcionamento do sistema 
de produc§o, enriquecem somente aos que já sao ricos~ Menos 
ainda, por ser mais humilhante e criminoso, colaboraremos com 
um trabalho que vise transformar o (ndio em um ser humano 
necessitado de tutela, pois ele nao é um menor nem um inválido, e 
sua maioridade de indiv(duo ou de povo, garantida pela própria lei 
na Natureza e por Deus, Senhor das consciencias e fiador dos 
direitos humanos, nao pode ficar condicionada a critérios de urna 
suposta "inte ra -o". • 

Em erceiro lu ar o objetivo do nosso trabalho nao será "ci-
. _ 1•üR'WW• O ~~~~ 

vilizar" os (odiQ&, Estamos convencidos, como o grande precursor 
Bartolomeu de Las Casas, que "muitas· licoes eles nos podem dar 
nao s6 para a vida monástica, mas.também para a vida económica 
ou política e poderiam até ensinar-nos. os bons costumes". 96 

Seria trair o Evangelho, reduzi-lo a instrumento de urna sociedade 
que "se desumaniza - como diz da cidade Cláudio Villas Boas -
tornando o relacionamento entre as pessoas cada vez mais dif (cil, 
cada vez mais distante. Tenho pressa em voltar ao Xingu, urna 
pressa agónica, existencial. Lá, creio que poderei entende-los 
melhor. Em s(ntese: 9ao .E:stando ~ _pr~~esso de '!,fogamentg,,,, 
~Etf'ei m~!UºLP-ct\!e ~~! afo~~n_d~97 

.. 

Por outro lado, comprometidos comos povos ind(genas, afir
mamos: 

Há entre eles valores vitais que os constituem como pavos e, 
conseqüentemente, os fazem sujeitos de direitos que nao podem 
ser espezinhados. "Como ser humano - proclama Apoenél - nao 
pode (o índio) ficar sempre sendo a v(tima das decis0es mu itas ve
zes arbitrárias dos que pretendem dirigir-lhes o destino." 9 8 A 
única atitude válida será respeitá-los como povos e, num diálogo 
real e positivo, progredirmos juntos como humanidade. Qualquer 
tipo de interven~o que vise ensinar-lhes costumes e padroes de 

96. MAHN-LOT, Marianne; O.E LAS CASAS, Bartholome, L 'Evant1ile n 
La Force, Ed. du Cerf, Parls 1964, p. 102. 

97. O ESTADO DE S. PAULO, 29/4/1973. 
98. O ESTADO DE S. PAULO, 26/6/1973. 
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,, nossa cultura será ou dominac§o direta ou caridade farisaica. Só 
um diálogo assentado no reconhecimento de seus valores e direitos 
será autentico e positivo para os dois lados. 

Sem assumir a visao idílica de Rousseau, sentimos a urgente 
necessidade de reconhecer e publicar certos valores que sao mais 
humanos, e assim, mais evangélicos do que os nossos "civilizados" 
e constituem urna verdadeira contestac§o a nossa sociedade: 

lQ Os povos indígenas, em geral, tem um sistema de uso 
da terra, baseado no social, nao no particular, em profunda conso
nancia com todo o ensinamento bíblico, nao s6 no Antigo, mas no 
Novo Testamento, sobre a posse e o uso da terra. 9 9 Corta-se assim 
pela raíz a possibilidade de dominac§o de uns sobre os outros a 
base da exploracao particular de meios de produc§o. Nota Antonio 
Cotrim Neto que "com a chegada do branco, estabelece-se o con
ceito de propriedade particular, surgindo os conflitos na aldeia". 10 0 

2Q Toda a produ~o, fruto do trabalho ou do aproveita
mento das riquezas da natureza, e portanto toda a economía, é ba
seada nas necessidades do povo, nao no lucro. Produz-se para viver 
e nao se explora o trabalho para lucrar. "O índio nao se preocupa 
com acumular bens de qualquer natureza - ensina o jesuíta Adal
berto Pereira - nem possui o estímulo económico no sentido de 
adquirir prestígio ou elevac§o do 'status' social. Nao conhece 
competic§o económica e nem atitudes de ambi~o. Vive o sistema 
comunitário de produc§o e consumo, com divisao de trabalho se
gundo o sexo." 101 

3Q A organizac§o social tem como única finalidade garantir 
a sobrevivencia. e os direitos de todos, nao os privilégios de alguns. 
O comLÍnitário prevalece sobre o individual. Toda expressao cultu
ral visa celebrar e aprofundar este senso de comunidade. Eisa fon
te da paz e da harmonía de que tem saudades os sertanistas: "nos
sos irmaos da selva - diz Cláudio Villas Boas - sem possuirem 
toda esta sofisticacao tecnológica, sao plenos e felizes, vivendo 

99. DOM FRANZONI , La Tarra i di Dio. 
100. O ESTADO DE S. PAULO, 20/8/1972. 
101. PE RE IRA HOLANDA, Adalberto, "Qum~ de Acultur~fo", In : E.ue O~, 

Univ. Fed. de Mato Groao, 1973, § 18. 
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urna vida equilibrada e harmoniosa". 102 Francisco Meireles 
son ha: "1 ntimamente gostaria que eles pudessem ser mantidos em 
suas aldeias e que nós, civilizados, ao invés de incutir-lhes no559s 
padroes culturais, aprendessemos com os índios que sempre vivem 
em harmonía nao s6 no grupo tribal, mas com a própria nature
za". 1o3 

4Q O processo de educacao caracteriza-se pelo exercício 
da liberdade. "Aprendem a ser livres desde a infancia - diz Luiz 
Salgado Ribeiro -, pois um pai nunca abriga o filho a fazer o que 
ele nao quer. Um pai nunca bate no filho, por maior que tenha si
do a sua travessura." ( . . . ) "O índio é acima de tudo um homem 
livr·e. Nao depende de ninguém para o sustento de sua família -
ele mesmo caca e pesca enquanto sua mulher cuida da pequena 
lavoura de subsistencia - e isso lhe dá condicoes de nao dever 
Javor ou ~briga~o a nlngw,é~ .• Ne"J .. ~ ~~M ~i, nem ~.S~~~ ~a 
tribo." ~ 0 ~ ... ·bQ A organizac§o do poder nao é despótica, mas compartí· 
lhada. "Assim o chefe nao é aquele que manda, mas sim o sábio 
que aconselha o que deve ser feito ... Se os índios seguem ou nao 
seus conselhos, o problema nao é do chef e. E le apenas é um 1 íder 
que aconselha; nao um patrao que determina o que tem de ser feí
to. Mesmo n·o caso de urna guerra, o chefe nunca poderá determi· 
nar que todos os homens participern da luta." lsto significa 
que, entre eles, a autoridade é realmente um servico a comunida
de, nao dominac§o. Claro que nestas condicoes nao há lugar para 
instituic;oes· de policiamento e coercao. 

6Q As populacoes indígenas vivem em harmonía com a 
natureza e seus fenómenos, em contraposh;ao a nossa integrac§o 
com as diferentes poluicoes, destroces de urna natureza arrasada e 
substitu ída pelo habitat em que vivamos: "Os índios, ao contrário 
dos brancos, sempre conviveram em perfeita harmonía com a na
tureza, nao havendo casos de tribos que tenham destru ído a ta una 

..__ou a f!.2.ta d~ ~alg':Ler r2S!ªº por elas fiabitad~ Esta é a posic§o 
ae antropólogos e especialistas em íñcligen1smo•'. 1 os 

102. O ESTADO DE S. PAULO, 29/4/1973. 
103. O ESTADO DE S. PAULO, 26/6 /1 973. 
104. A VOZ DO PARANÁ, 30/9 - 6 /10/1973. 
105. O ESTADO DE S. PAULO, 5/2/1972. 
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7Q A descoberta, evoluc§o e vivencia do sexo entram no 
(' ritmo normal da vida do índio, num clima de respeito, sem as ca

racterísticas de tabu ou de ídolo que se manifestam em nossa so
ciedade e tanto a condicionam. 

Essa enumerac§o de valores nao pretende ser exaustiva nem 
eles se realizam uniformemente, mesmo porque cada grupo indí
gena constituí um povo, com suas características peculiares, cuja 
expressao maior é a língua. Nao ignoramos que também no ho
mem indígena há sinais da sombra do pecado que, sob formas di
ferentes do egoísmo comum, embaracam a plena realizac§o e au
tentica integrac§o desses valores humanos. 

Mas esses valores existem e devem ser respeitados e promovi
dos. O trabalho a ser feíto será decidido comos índios e nunca 
para os índios. Eles mesmos desenvolverao seus valores e suas 
técnicas e decidirao o que aceitam de nossa cultura e com isso rea
lizarao seu caminho original, colaborando com o verdadeiro desen
volvimento integral do Brasil e da Humanidade. 

Neste ano em que celebramos o 25Q aniversário da Declara
c;ao dos Direitos Humanos, se cotejássemos esses direitos com a 
nossa realidade civilizada e com a ... ~~dade i ~ ena, talvez tivés
semos a surpresa de descobrir queWS índio mais os ue ivem e 
respeitam do que as nacoes que afian~ram sua formulac§o. 

Se tivéssemos a corajosa humildade de aprender com os ín
dios, talvez fossemos levados a transformar nossa mentalidade in
dividualista e as correspondentes estruturas economicas, políticas, 
sociais e religiosas para que, em lugar da domina~o de uns sobre 
os outros, pudéssemos construir o mundo solidário da colabora--c;ao. 

Se, como lg.reja ou como pessoas que se pretendem cristas, 
continuarmos nos apresentando aos índios com belas palavras con
traditadas por nossas iniciativas capitalistas, permanente e mais 
profundo será o escandalo para esses pavos. Bem o mostra a per
gunta de um índio Tapirapé ao missionário: "Ouanto é que as 
Companhias (agropecuárias) pagaram ao Pai do Céu de voces 
para ele dar as terras dos índios?'' 
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O cristao s6 será sinal universal da salva~o e revelador do 
amor do Pai do Céu, em toda parte e, em particular, para os povos 
indígenas, se for urna pre5en~ respeitosa e paciente e esperanc;:osa 
que possa perceber, assumir, viver e revelar os legítimos valores 
desses povos em que se exprime a milenar a~o de Deus em sua 
vida. Eis o que seria urna prática carreta da continuidade da En
carnac§o de Cristo. 

E le mesmo o fez, antes de iniciar sua atividade pública de 
profecia, "despojando-se de sua divindade" (Flp 2,7), para situar-se 
nos limites de um chao humano onde, homem, aprendeu com os 
holl'ens a linguagem do diálogo e o gesto da comunhao e faz abrir 
os caminhos de urna real liberta~o. 

i; preciso o despojamento da cultura para entender o índio, 
nosso irmao. Se a comunhao como próximo, o amor, é o núcleo 

' 
da mensagem evangélica, antes de qualquer proclamac§o verbal, 
deve ser atitude de vida. Só através de um processo de encarna~o 
no seio dos pavos indígenas, assumindo sua cultura, seu estilo 
de viver, de pensar, poderá ser demonstrada, de m~ convincente, 
a transcendencia do Evangelho tao afirmada teoricamente e tao ne
gada na prática, pelas imposicoes de um rígido legalismo. 

Transmitir o Evangelho é instaurar um processo de revela~o 
libertadora e, antes de tudo, vive-lo no seu dinamismo. Muitos ape
las da presenca e da acao do Senhor, sementes do Evangelho, há 
de receber o evangelizador que reate lealmente se encarne no mun
do dos índios. Sentir e decifrar tais apelas será condi~o prelimi- , 
nar da missao. Juntamente com os índios, é preciso identificar, 
na vida deles, os rastros de um Deus sol (cito que percorre e orienta 
os caminhos de todos os homens, ontem como hoje, para a plenitu
de dos tempos que é Jesus Cristo, o Homem Novo, cuja ressu~reic§o 
radicaliza na história o pioneiro da transformacao da Humanidade. 

A Ressurrei~o do Senhor quebra os limites do tempo e do 
espa.;o, abrindo os horizontes de urna Nova Humanidade, enquan
to autentica os valores pelos quais o Cristo morreu, os valores da 
Verdade, da Justica, da Liberdade e do Amor, essenciais para se 
construir urna sociedade humana fraterna, sacramento, anúncio e 
revela~o de que Deus é o Pai Nosso. 
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A Ressurrei~o do Senhor nao permite que sua mensagem 
,. fique sepultada nos quadros de urna cultura, mesmo que essa cul

tura se intitule "crista". 

A Ressurrei~o do Senhor nao permite que seus arautos fi
quem reduzidos a pioneiros de um sistema desumano, apaziguado
res de conflitos a servico dos poderosos, anestesistas de povos 
chamados primitivos ou selvagens para mortíferos transplantes 
cultura is. 

A Ressurreic§o do Senhor, prava de seu poder soberano, nao 
é compatível com qualquer atitude de desanimo ou desatento, por
que é a demonstrac§o da lógica divina na execuc§o do Reino, se 
arma da forca dos fracos e da sabedoria dos incultos. 

A esta altura, hao de acusar-nos de ter levantado problemas 
e nao trazer solucoes. As solucoes s6 serao encontradas na realida
de onde nos precede a acao do Espfrito. Nao haverá solucao, en-

-quanto nao mudarmos nossos critérios e continuarmos desenvol
vendo urna acao inconsciente e irresponsável, por falta de urna vi
sao lúcida. A luz da fé nao anula nem atenua nem substituí, mas 
antes @!:entua, aclara e exige urna análise objetiva e, portanto, glo
bal da nossa realidade. 

Neste esforco de assumir nossa existencia em todas as suas di
mens5es, sentimo-nos solidários com tudo o que existe no mundo, 
especialmente na América Latina, em favor da libertacao do ho
mem e dos pavos, em particular dos povos ind(genas. 

E nfim, sentimo-nos ligados a toda luta pela configurac§o de 
urna solidária experiencia nacional, o que nao significa um nacio
nalismo estatalista nem tolera qualquer internacionalismo imperia
lista. 

Vivemos sob o signo da morte-ressurreic§o do Senhor. Nossas 
populacoes indígenas, ªº longo do tempo, já pagaram a marte o 
seu doloroso tributo. 

Chegou o momento de anunciar, na esperanca, que aquele 
que deveria morrer, é aquele que deve viver. 

No vigésimo quinto aniversário da Declarac§o Universal 
dos Direitos Humanos, desafiados pela nossa consciencia e pela 
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nossa missao e pelo choque da realidade que nos envolve, entrega
mos a consciencia nacional e em particular a quantos comungam 
conosco a mesma esperanca eSt:e manifesto de urgencia sobre a 
dramática condic§o dos povos indígenas do Brasil. 

·. 
' 

25 de Dezembro de 1973 

.NATAL DE JESUS 

NATAL DO HOMEM 

Dom Máximo Bienn~s, 'Bispo de Cárceres/MT, 
Dom Hélio Campos, Bispo de Viar.a/MA, 
Dom Estevao Cardoso de Avellar, Bispo de Marabá/PA, 
Dom Pedro Casaldáliga, Bispo de Sao Félix/MT, 
Dom Tomás Balduino, Bispo de Goiás/GO, 
Dom Agostinho José Sartori, Bispo de Palmas/PR, 
Frei Gil Gomes Leitao, Missionário de Marabá/PA, 
Pe. Antonio lasi, M issionário de Diamantino/MT, 
Frei Domingos Maia Leite, Missionário de Conceic§o 

de Aragua ia/ PA, 
Pe. Antonio Canuto, Missionário de Sao Félix/MT, 
Pe.Leonildo Brustolin, Missionário de Palmas/PR, 
Pe. Tomás Lisboa, Missionário de Diamantino/MT. 
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4 
DOCUMENTO FINAL 

da "PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL 
DO CONSELHO INDIGENISTA 

MISSIONARIO/ CIMI" 
(Goiania, 24 - 27 de junho de 1975) 

Dado o momento histórico vivido pelos povos indígenas 
do Brasi 1, de expoliac;§o de suas terras, destruic;§o de sua cultura 
e negac;§o do seu direito de decidir sobre seu futuro, a lgreja Mis
sionária, reunida nesta 1 ~ Assembléia Indigenista, reconhecendo 
sua omissao e conivencia com esta situac;ao injusta e anticrista, 
e consciente tanto da sua co-responsabilidade em relac;ao a estes 
povos, quanto da sua missao de anunciar o Evangelho, se compro
mete a seguir estas linhas de Ac;ao e Programac;ao: 

1 - LINHAS DE ACAO 

TERRA 

1. Apoiar decidida e eficazmente, em todos os níveis, 
o 9.iridtQ que tem os povos indígenas de recuperar e garantjr a. 
~omínio de sua terra, nos termos do Art. 11 da Convenc;ao 107 
da OIT, urna vez que eles sao os proprietários originários e parte 
integrante da mesma terra. T erra apta e suficiente para um eres-
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. ~cimento demográfico adequado a sua realidade ecológica e sócio-
"' . -econom1ca. 

CULTURA 

2. Reconhecer, respeitar e apoiar abertamente o direj!g.. 
que tem os povos indígenas,de vjver mundo sua cultur .. ~ (Estatuto 
do fndio, art. 1'?). De modo especial, animar os grupos em proces
so de desintegrac;ao para que revitalizem sua cultura. 

AUTODETERMINA<;AO 

3. Procurar por todos os meios devolver aos povos ind íge
nas o diraito a serem sujeitos, autores e destinatários de seu cresci
mento. Reconhecer que, como pessoas e como povo, sao e devem 
ser aceitas como adultos, com voz e responsabilidade, sem tutela 
nem paternalismo, capazes de construir sua própria história. Con
seqüentemente, qualquer organismo, religioso ou civil, que consi
dere o índio ou grupo indígena como propriedade ou objeto de 
manipulac;ao, atenta contra os direitos fundamentais da popula~o · 
indígena. 

ENCARNA<;AO 

4. Seguindo os passos de Cristo, optar seriamente, como 
pessoas e como lgreja, por urna encarna<;ao realista e comprome
tida com a vida dos pavos indígenas, convivendo ·com eles, inves
tigando, descobrindo e valorizando, adotando sua cultura e a·~u

mindo sua causa, com todas as suas conseqüencias; superando as 
formas de etnocentrismo e colonialismo até o ponto de ser aceito 
como um deles. 

CONSCI ENTI ZA<;AO 

5. Assumir como nossa tarefa principal trabalhar numa 
conscientiza~ao sistemática: 

5.1. para que a lgreja reflita sobre sua alianc;a com os po
derosos, optando real e eficazmente pelos oprimidos e marginali
zados; 
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5.2. para que os povos indígenas conhe<;am e fa<;am res
peitar todos os seus direitos e também para que se informem 
devidamente dos justos deveres para com outras sociedades; 

5.3. para que a sociedade envolvente e, de modo especial 
o Governo, caminhem para estruturas sociais mais justas e cristas. 

PASTORAL GLOBAL 

6. Conduzir a Pastoral indigenista em nosso País dentro 
da missao que a lgreja Latino-americana se sente chamada a 
cumprir no mundo de hoje, de exprimir e encarnar o apelo dos 
oprimidos e marginalizados, superando nossos individualismos 
de lgrejas e Congrega<;oes, e buscando conjuntamente a uniao 
e coordena~o de todos os esfor~s por urna a~o global liber
tadora. 

CONCLUSÁO 

. Ao aprovar estas linhas de a~o, eremos proporcionar urna 
alternativa ao único modelo sócio-economico e religioso da soc·ie
dade nacional, garantindo assim um Brasil mais justo e pluralista. 

11 - PROGRAMACAO 

1) TERRA 

Oue as Miss0es se comprometam a preparar junto com 
os índios documenta<;ao exata de problP.mas de terras e encami
nhá-la a Assessoria de Terras do CIMI e diretamente a FUNAI. 

A Assessoria de Terras do CIMI desenvolva com presteza 
o trabalho de terras com pessoal competente, encaminhando os 
resultados aos órgaos do governo, em vista de urna solu.;ao rápida 
e eficaz. · 

2) AUTODETERMINACÁO 

Apoiar, incentivar e possibilitar encontros de Chefes 
e grupos tribais, e também a participa<;ao efetiva dos índios em 
nossos encontros de Pastoral 1 ndigenista. 
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3) ENCARNACAO 

Os missionários nao se limitem a adaptac;ao de alguns 
ritos nas cerimonias, mas se comprometam também a um sério 
estudo da cultura e da religiao indígenas: 

O CIMI e os institutos especializados proporcionem 
cursos, diretrizes, subsídios e assessoria aos missionários empe
nhados nesta busca. 

4) CONSCIENTIZACAO 

Governo: Empenhar-se para que o órgao de assistencia 
ao fndio dependa diretamente da Presidencia da República. 

Prelados e Superiores maiores: Urgir para que Prelados 
e Superiores religiosos se sintam responsáveis em criar condic;Oes 
para que o pessoal, que vai trabalhar junto ao índio, adquira a de
vida preparac;ao antropológica e lingüística. 

Missionários: Levando em conta que grande parte 
dos missionários, que já trabalham em Missoes, nao receberam 
orientac;ao para esse tipo de trabalho: considera-se urgente a 
necessidade de participac;ao e conscientizac;ao das decisoes toma- . 
das nos Encontros, nacional, regional e Assembléia, para que pos
sam avaliar seus trabalhos mediante esses conhecimentos. 

- Os missionários se empenhem em estudar e aprofun
dar a política oficial de modo a poder tomar atitudes conseqüen
tes em favor dos grupos tribais. 

- Os missionários documentem e recolham os fatos 
detalhadamente para que sirvam de fonte e subsídio as Assem
bléias, Encontros de revisao e planejamento. 

CIMI: O CIMI assuma em etapas sucessivas a organiza
cao de cursos e reciclagem de Antropología, Lingüística, Teologia 
e Realidade Sociopol ítica e Económica para os missionários. 

- Que o CIMI se esforce por encontrar, em suas rela
c;oes como governo, a linha mais eficaz para o bem do i'ndio. 

Que os institutos regionais de pastoral (CENESC, COM) 
tenham um setor para estudo de pastoral indigenista. 
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5) PASTORAL GLOBAL 

- Uniao: Os missionários procurem fomentar e dinarn!-
zar por todos os meios poss(veis a verdadeira ~legia!idade e soh
dariedade dentro de sua ~ngregac;ao e prelaz1a, a f1~ de que ª 
pastoral indigenista fac;a parte integra~te ~a preocupac;ao pastoral 
da lgreja local e seja garantida sua cont1nu1dade. 

Coordena~ao: Haja urna Assembléia Nacional de Pasto
ra1 Indigenista cada ano. Pelo menos um encontro anual de ~ ... da 
Regional. Cada um deles constando de tres elementos: rev1sao, 
estudo, planejamento. 

- Que os agentes de pastoral indigenista possam ra_dicar-
-se de modo estável, nao sendo removidos sem grave necess1dade. 

/nforma~ao: 1 nformar as comunidades missionárias 
e superiores religiosos e bispos sobre seu relacionamento e compro
misso como CIMI. 

- · o CI M l e a OPAN unam esforc;os no sentido de ela
borar um Boletim que atenda as exigencias de formac;ao de infor-

... mac;ao. 
- Intensificar o fluxo de informac;§o entre CIMI e 

Miss5es por todos os meios possíveis: Boletim, textos etc., a fim 
de melhorar a unidade de a<;ao. 

Goiania, 27 de junho de 1975. 
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5 
DOCUMENTO FINAL 

do "PRIMEIRO E.NCONTRO PAN-AMAZÓNICO 
DE PASTORAL INDIGENISTA" 

(Manaus, 20 - 25 de junho de 1977) 

Em Manaus, do dia 20 ao dia 25 de junho de 1977, nós 
representantes das lgrejas dos diversos países da regiao Amazo .. 
nica (Bolívia, Brasil, Colombia, Equador, Peru e Venezuela) 
nos reunimos no PRIMEIRO. ENCONTRO PAN-AMAZÓNICO 
DE PASTORAL INDIGENISTA, convocado pelo DMC (Depa~.;. 
tamento de Miss5es do CELAM) e. pela Linha 2 da CNBB (Con
ferencia Nacional dos Bispos do Brasil). Acompanharam-nos 
dois representantes do Conselho Mundial das lgrejas, especial
mente convidados. 

Fazia-se necessária as _diversas lgrejas deste vasto território, 
atualmente dentro de grandes interesses e tens5es, urna inter- . 
. comunicac;ao de experiencias e a busca de linhas comuns para o 
melhor cumprimento de nossa ac;§o evangelizadora. 

-
Ao realizar a confrontac;§o de nossas realidades, sentimos 

que urna situac;ao comum afeta aos grupos indígenas. Marginali
zados pelas estruturas sociopolíticas e pela mentalidade racista 

.. de mu itos de nossos povos, sofrem constantemente a agressao 

- 67-



" 
que os leva, pouco a pouco, ao seu desaparecimento biológico 
e cultural. 

Ante esta dolorosa realidade, revimos nossas atitudes, consta· 
tando que coexistem tres linhas fundamentais no trabalho pasto
ral: a tradicional doutrinadora e sacramentalista, a desenvolvimen
tista-paternalista e a encarnacionista-libertadora. Reconhecendo 
o contexto histórico de cada urna delas, e a sincera entrega missio
nária dos que as seguem, alegra-nos reconhecer que se dá um movi
mento progressivo em dire~o a linha encarnacionista-libertadora, 
com todos os compromissos e mudan~s que ela exige. 

Este encontro foi urna ocasiao para refletir em comum, com 
serenidade e fé, sobre nós mesmos e nossas estruturas pastorais, 
a partir das profundas interpelacoes que o Deus da História, pre
sente e atuante no coracao de todos os povos, nos faz através das 
minorías indígenas da Amazonia, cuja voz se faz cada vez mais 
angustiante e, ao mesmo tempo, mais consciente e viva. 

Sua condic;ao de abandonados e marginalizados, privados de 
todo poder, nos faz compreender claramente que essas minorías 
hao de ser, pela forca do Espírito, urna fonte de renovac;ao para 
todo o povo de Deus e para a sociedade humana em geral. 

Nossas conclus5es pastorais pretendem ser urna resposta 
sincera a esse chamado, o início de um novo impulso na ac;ao 
missionária desta regiao e urna humilde contribuic;ao para todos 
os que trabalham na pastoral indigenista em outras áreas culturais 
da América e do mundo. 

Resta apenas dizer que este Encontro Pan-Amazónico foi 
enriquecido por um grande espírito de fraternidade, na conviven
cia, na oracao e no trabalho e esperamos que seja o ponto de par
tida para urna integrac;ao cada vez maior de todas nossas lgrejas. 

1 - OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA PASTORAL 
INDIGENISTA NA AMAZONIA 

A partir de nosso compromisso com o Evangelho, eremos 
que nossa lgreja há de fazer as seguintes o~oes básicas: 
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a) Op<;§o pelas minorias étnicas como centro de predil~o 
do Reino de Deu$. 

b) Op~o pela encarna~o ho mundo indígena com sua 
cultura, estruturas e valores. 

c) Op<;§o pela comunidade crista autóctone e pelas formas 
ministeriais que lhe sejam próprias. 

Estas op~es nos comprometem a assumir os seguintes obje
tivos: 

1) A N(VEL DOS GRUPOS INDfGENAS: 

Orientar nosso trabalho em vista da sobrevivencia física e 
cultural e de um adequado processo de crescimento na autodeter
minacao harmoniosa dos diversos grupos ind(genas e sua organiza
~º em associac;oes ou federacoes que lhes permitam ser promo
tores do seu próprio destino. 

1 sso implica: 

1.1. A conscientizac;ao e valorizac§o da identidade cultural. 

1.2. A superac;ao dos complexos de inferioridade. 
1.3. A promoc;§o integral. 

2) AO N(VEL DE SOCIEDADE ENVOLVENTE 
E DOMINANTE: 

Conscientizar e comprometer a sociedade envolvente em vista 
de: 

2.1. O reconhecimento da profunda riqueza humana de cada 
pavo indígena, com seus valores e contribuic;oes originais e diversas. 

2.2 . Urna consciencia crítica sobre as condi9)es de siStemáti
co extermínio ou m·arginalizac;ao a que os submete a estrutura 
socio poi ítica e económica dominante. 

3) AO N(VEL DE IGREJA: 

Que a lgreja, reconhecendo suas próprias falhas históricas, 
se fac;a mais presente nos pavos indígenas, respeite a identidade 
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,.. dos mesmos, assuma suas culturas e caminhe com eles, comparti
lhando suas lutas e esperanc;as, em comunhao de destino. 

11 - PRIORIDADE IMEDIATA 

Apoiar decidida e eficazmente os direitos que tem os grupos 
indígenas a assegurar ou recuperar a propriedade de seus territó
rios, de forma que possam viver e crescer, física e culturalmente, 
conservando seu equilíbrio ecológico. 

111 - - REALIZACOES CONCRETAS 

1) AO NIVEL DOS GRUPOS NATIVOS 

1.1. Empenhar-se em ajudar os grupos nativos na obtenc;ao 
do reconhecimento legal dos territórios ecologicamente suficien
tes, que ocupam com pleno direito e que lhes sao injustamente 
usurpados. 

1.2. Defender especialmente aqueles grupos que estejam 
em situa~o de emergencia e em risco de destruic;ao ou extermí-
nio biológico ou cultural. ' 

1.3. Facilitar e estimular encontros entre nativos, promover 
a uniao dos diversos grupos e a forma~o de comunidades, asso
ciac;oes e federac;oes. 

1.4. Passar progressivamente aos próprios indígenas as deci
saes, os servicos (educa~o bicultural, promoc;ao da saúde, comu
nica~o etc.), os ministérios eclesiais, o acesso a opiniao pública. 

1.5. Enquanto depender de nós, nunca prescindir da presen
c;a e voz dos indígenas em nossos encontros indigenistas. 

1.6. 1 nformar os indígenas de nossas áreas sobre a situa~o 
dos outros grupos, suas lutas e programas, seus encontros e organi
zacoes e sobre os acontecimentos que tenham rela<;ao com a causa 
indígena. 

1.7. Acompanhá-los na livre e harmónica aproxima<;ao com 
outras culturas. 
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~) AO NIVEL DE IGREJA 

2.1 . Que as lgrejas locais, em seus planos de pastoral de con-
junto, integrem a pastoral específica dos grupos indígenas. • 

2.2. Que haja urna progressiva coordenac§o das atividades 
missionárias nos diversos países, áreas culturais e no Continente. 

2.3. Que a problemática indígena esteja efetivamente pre
sente na TERCEIRA ASSEMBLl:IA GERAL do Espicopado 
Latino-Americano, e seja previamente assumida nas Assembléias 
episcopais nacionais e regionais. 

2.4. Que os missionários: 

- realizem urna profunda conversao evangélica as cul
turas e aos povos indígenas; 

- se comprometam a um conhecimento adequado 
da causa indígena e ao aprofundamento da teologia e da pastoral 
das culturas; 

- adquiram um suficiente conhecimento científico 
ias respectivas culturas e seus idiomas. 

2.5. Que os Prelados e Superiores promovam a forma(:io · 
permanente dos Missionários em teología e ciéncias antropoló
gicas e respeitem ao máximo a estabilidade dos missionários em 
determinados lugares ou ambientes. 

, 2.6. Que se criem servicos comuns de intercambio, ajuda 
reciproca, cursos, professores e programas de pastoral indígena 
e que se colabore com outras instituic0es ou pessoas preocupa
das com essa causa. 

2.7. Que se busque os modos de realizar a comunidade 
crista a partir dos valores de cada grupo, propiciando os diversos 
ministérios eclesiais e as celebrac0es da fé, segundo o genio de 
cada povo. 

2.8. Que se conscientizem e se comprometam as lgrejas 
de cada país sobre os urgentes problemas dos indígenas, a siste
mática viola~o dos seus direitos, as grandes esperanc;as e valores 
que oferecem e a responsabilidade missionária de toda lgreja. 
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2.9. Que se superem as barreiras das circunscriQ6es ecle
"siásticas.- para o bem do povo indígena, freqüentemente dividido 
por elas e que se revise, no futuro, a situacao dessas jurisdi~es. 

2.10. Que os Institutos religiosos responsáveis por territórios 
de missao se abram mais a participacao de outras formas missio-

, . 
nanas. 

2.11. Que se crie um escritório regional de intercomunicacio 
missionária na Amazonia, confiado a algum Centro já existente, 
como forma simples e viável de desencadear um proceSSQ de 
integrac§o pastoral. No momento, a Assembléia escolheu a Coor
denac§o Pastoral da Selva Peruana para cumprir esta tarefa. 

2.12. Que se faca um sincero esforeo de ecumenismo de nos
sas lgrejas com as demais confiss6es cristas presentes nas mesmas 
áreas indígenas e se estudem com realismo as situa<;Oes particular
mente conflitivas. 

3) AO NIVEL DA SOCIEDADE CIRCUNDANTE: 

3.1. Utilizar amplamente os Meios de Comunicac§o Social 
em favor das comunidades indígenas: 

- para promocao e difusao de publica9(5es indigenistas, 
pesquisas e experiencias culturáis, tanto da lgreja como de outras 
entidades; 

- para a denúncia sistemática das injusticas. 

3.2. Sensibilizar os organismos nacionais e internacionais 
de Direitos Humanos, Justica e Paz etc., sobre esta problemática. 

Manaus, 25 de junho de 1977. 
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6 
DECLARA<;AO DE BARBADOS 11 

(Barbados, 18 - 28 de julho de 1977) 

Na América, o índio está sujeito a urna dominac;ao que 
tem duas faces: a domina~o física e a dominac;ao cultural. 

A domina~ao física se expressa, em primeiro lugar, na expro
priac;ao da . terra. Esta expropriac;ao comec;ou desde o momento 
mesmo da invasao européia e continua até hoje. Com a terra, 
expropriaram-se também os recursos naturais: os bosques, as águas, 
os mi nerais, o petróleo. 

A terra que continua em poder do indio foi dividida; cria
ram-se . fronteiras internas e internacionais; isolou-se os grupos 
e se pretendeu jogar uns contra os outros. 

A dominac;ao física é urna dominac;ao económica. O índio 
é explorado quando trabalha para o nao-indio, o qual lhe paga 
menos do que produz seu trabalho. t explorado também quando 
comercia, porque compra-se barato o que ele produz (suas colhei
tas, seus artesanatos) e se lhe vende caro. 

A dominac;ao física nao é só local ou nacional, mas inter
nacional. As grandes empresas transnacionais querem a terra, 
os recursos, a forc;a de trabalho e os produtos do índio, e se 
apóiam nos grupos poderosos e privilegiados da sociedade 
nao-indígena. 
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A dominac§o física se apÓia na for~ e na violencia, e usa-as 
(' contra o índio quando necessário. 

A dominac§o cultural pode considerar-se realizada, quando 
na mentalidade do índio se estabeleceu que a cultura ocidental 
ou do dominador é o nível mais alto do desenvolvimento, e a 
própria cultura é o nível mais baixo de atraso que se deve superar, 
o que traz como conseqüencia a separacao, por meio de vias edu
cativas, dos indivíduos integrantes de um pavo indígena. 

A domina<;ao cultural nao permite a expressao da própria 
cultura, ou desinterpreta suas manifestac;oes. 

A dominacao cultural se realiza por meio de: 

1. A política indigenista, na qual se incluem os processos 
de integracao ou aculturac;ao através de diversas institui<;oes na
cionais ou internacionais, miss5es religiosas etc. 

2. O sistema educativo formal, que ensina basicamente a 
superioridade do branca e a pretendida inferioridade do índio, 
e o prepara para ser explorado. 

3. Os meios de comunicac;ao de massa, que servem como 
instrumentos para a difusao das mais importantes formas de desin
terpretar a resistencia que os pavos indígenas opoem a sua domina
cao cultura l. 

Como resultado da dominacao, o povo indígena e~á dividido, 
porque vive tres situacoes diferentes. 

1. Os grupos que permanecem relativamente isolados, e 
que conservam seus próprios esquemas culturais. 

2. Os grupos que conservam grande parte de sua cultura, 
mas que estao diretamente dominados pelo sistema capitalista. 

3: O setor da populacao indígena que foi desindianizado 
pelas for~as integracionistas e perdeu seus esquemas culturais 
em traca de vantagens económicas limitadas. 

Para o primeiro grupo, o problema imediato é sobreviver 
como grupo. Para isto, é necessário que tenham seus territórios 
garantidos. 
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O segundo grupo está dominado física e economicamente, e 
precisa, em primeiro lugar, recuperar o controle de seus recursos. 

O último grupo tem como problema imediato libertar-se da 
dominacao cultural a que está submetido, e recuperar seu pró
prio ser, sua própria cultura. 

Concluindo, o problema da populacao indo-amerícanos se 
resume assi m : 

1. Urna situacao de dominac§o cultural e física, cujas 
formas de ser vao desde a subjugacao por urna minoría branca 
ou crioula, até o perigo de sua extincao em países em que cons
tituem urna baixa porcentagem da popula~o. 

2. Os povos indo-americanos estao divididos internamente 
ou entre si pela ac;ao de: políticas de integra~o, educativas, 
de desenvolvimento, sistemas religiosos ocidentais, categorias 
económicas e fronteiras dos estados nacionais. 

Como conseqüencia da situa~o atual dos pavos indo-ameri
canos e com a finalidade de tra~r urna primeira linha de orienta
cao para sua luta de libertac§o, coloca-se o seguinte grande obje
tivo: 

Conseguir a unidade da populacao indígena, conside
rando que para alcanc;ar esta unidade o elemento básico é a 
situacao histórica e territorial em relacao comas estruturas sociais 
e o regime dos Estados Nacionais, enquanto se estiver participando 
total ou parcialmente destas estruturas. Através desta unidade, 
retomar o processo histórico e tratar de dar fim ao capítulo da 
colonizacao. 

Para alcanc;ar o objetivo anterior colocam-se as seguintes 
estratégias: 

1. t necessária urna organiza<;ao política que ocorra a 
propósito do movimento de liberta<;ao. 

2. t necessária urna ideología consistente e simples, que 
possa ser do domínio de toda a popula<;§o. 

3. t necessário um método de traba lho que possa utilizar
-se para politizar a urna maior parte da populacao. 
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" 4. t necessário um elemento aglutinador que se mantenha 
desde o in(cio até o final do movimento de liberta~. 

5. t necessário conservar as formas de comunicac;io 
interna, os idiomas próprios, e criar ao mesmo tempo um meio 
de informac;io entre os povos de idioma diferente, assim como 
sustentar elementos culturais básicos especialmente relaciona
dos coma educa~o do próprio grupo. 

6. t necessário considerar e definir a n(vel interno as 
formas de apoio que se possam dar a nível internacional. 

.Os instrumentos que podem ser usados para realizar as 
estratégias mencionadas sao, entre outros, os seguintes: 

... 1. ~~ra ~ organizac;io política pode-se partir das organiza
<;0es trad 1c1ona1s, tanto como de novas organizacé>es de tipo 
moderno. 

2. 
tórica. 

A ideologia deve ser formulada a partir da análise his-

3. O método inicial de trabalho pode ser o estudo da his-
tória, para situar e explicar a situac;io de dominac;io. 

4. O elemento agh.itinador deve ser a própria cultura, 
~un.~amentalmen~e para criar consciencia de pertencer ao grupo 
etn1co e ao povo indo-americano. 

Barbados, 28 de julho de 1977 
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1 
RESOLU<;ÁO FINAL 

da "CONFER~NCIA INTERNACIONAL 
DE ORGANISMOS NÁO-GOVERNAMENTAIS 

DAS NA<;óES UNIDAS 
SOBRE A DISCRIMINA<;ÁO DOS POVOS INDÍGENAS 

NAS AMÉRICAS" 
( Genebra, 20 - 23 de setembro de 1977) 

A Conferencia Internacional das Organizavees Nao-Governa
mentais sobre a Discriminac;§o das Populac;oes 1 nd (genas da 
América - 1977 - reuniu no Palácio das Navees, Genebra, mais 
de 250 delegados, observadores e convidados, nos dias 20 a 23 de 
setembro, incluindo representantes de mais de 50 organizac0es 
i nternacio na is nao iJOVerna menta is. 

Pela primeira vez urna tao numerosa representa<;ao de nac;oes 
e pavos indígenas se faz presente na Conferencia. Estes vieram 
do Norte até o extremo Sul, e do Oeste até o Leste do Continen
te Americano. A Conferencia contou com representantes de mais 
de 60 nac;oes e pavos, de 15 países (Argentina, Bolívia, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Guatemala, Equador, México, Nicarágua, Pana
má, Paraguai, Peru, Suriname, Estados Unidos e Venezuela). 

t lamentável o fato de que alguns delegados foram pressio
nados por seus g~vernos para que nao assistissem a Conferencia. 
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O diretor da Divisao de Direitos Humanos das NacBes Unidas 
" se dirigiu ·aos participantes em nome do Secretário Geral das 
Nac;:Oes Unidas. Também aderiram e participaram da Conferencia 
representantes das Nat;:Oes Unidas, da Organizac;:ao 1 nternacional 
do Trabalho e da UNESCO. Os participantes foram recebidos 
pelo representante do Conselho de Estado do Cantao de Genebra. 
Observadores de 38 Estados, membros das Nac;:oes Unidas, 
seguiram os acontecimentos da Conferencia. Esta é a quarta 
Conferencia no genero e foi organizada pelo Subcomite das 
Organiza~es Nao-Governamentais das Nac;:oes Unidas, em 
Genebra, sobre Racismo, a Discriminac;:ao Racial, o "Apartheid" e 
a Descolonizac;:ao, do Comite Especial das ONG pelos Direitos 
Humanos. 

As Conferencias anteriores foram todas organizadas pelo 
grupo das Nac;:Oes Unidas para combater o Racismo e a Discrimi
nac;:ao Racial: em 1974, contra o "Apartheid" e o Colonialismo 
na Africa; em 1975, sobre a discriminac;:ao dos trabalhadores 
imigrantes· na Europa; em 1976, sobre a situac;:ao dos prisioneiros 
poi íticos na Africa do Sul. 

Os representantes dos povos indígenas evidenciaram para a 
comunidade internacional as formas de como se operam a discri
minac;:ao, o genocídio e o etnocídio. Embora a situac;:ao possa 
variar em cada país, as raízes sao comuns a todos: inclui a coloni
zac;:ao brutal para abrir caminho para o saque de suas terras e de 
seus recursos naturais, dado que os interesses comerciais busca
vam os maiores benefícios; o massacre de milhoes de nativos 
durante séculos e a continua apropriac;:ao de suas terras que pri
vam da possibilidade de desenvolver seus próprios recursos e 
meios de vida; a negac;:ao da autodeterminac;:ao dos povos e na
c;:oes indígenas destruindo seu tradicional sistema de valores e sua 
estrutura social e cultura l. A situa~o demonstra evidentemente 
que esta opressao continua, e seu resultado se expressa na destrui
<;ao das nac;:oes indígenas. 

Muitos participantes expressaram seu apoio e solidariedade 
comas nac;:oes indígenas. 

Tres comiss6es trataram específicamente dos aspectos legais, 
económicos, sociais e culturais da discriminac;:ao e formularam re-
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comendac;:oes para a ac;:ao de apQio aos indígenas. Baseada nesses 
informes, a Conferencia estabeleceu um programa de ac;:ao para 
ser implementado pelas ONG, de acordo com sua área de influen
cia e suas possibilidades. 

Programa de Ac;:ao: A Conferencia recomenda: 

Oue o dia 12 de outubro, denominado dia do "desco
brimento" da América, se transforme no Dia 1 nternacional da 
Solidariedade com os Povos 1 nd i'genas das Américas. 

Apresentar a documentac;:ao d~ Conferencia ao Secretá
rio Geral das N.U. e remeter as conclus5es e recomendac;:oes da 
Conferencia ao organismo das N.U., que correspo.nde. 

Estudar e fomentar a discussao da Declara<;ao dos 
Principios para a Defesa das Na9oes e Povos Indígenas do Hemis
fério Ocidental, elaborada pelos representantes dos pavos indí-
ge nas. 

Tomar t~das as medidas de apoio e defesa dos parti
cipantes da Conferencia que possam ser perseguidos ao regressar. 

Comunicar ao Comite lntergovernamental para as Mi
grac;:oes Européias (CI ME) as resoluc;:oes da. Conferencia referen
tes ao contínuo estabelecimento de imigrantes nas terras indi'
genas da América, e pressionar para que os recursos do CIME 
nao sejam empregados para apoiar tais imigrantes, particularmen
te quando sao provenientes de regimes racistas da Africa do 
Sul. 

No campo legal: 

Que os instrumentos internacionais, particularmente a 
Convenc;:ao 107 da OIT, sejam revistos para mudar a enfase que se 
dá na integra<;ao como o meio mais importante para enfrentar 
os problemas indígenas e também reforc;:ar, na referida Convenc;:§o, 
as medidas especia is em favor dos indígenas. 

Que as leis e costumes tradicionais dos indígenas sejam 
respeitados, incluindo a jurisdi<;ao de seus próprios tribunais 
e os procedimentos para aplicar suas leis e costumes. 

Que a relac;:ao especial dos pavos indígenas com sua 
terra deva ser entendida e reconhecida como básica para suas 
crenc;:as, costumes, tradic;:oes e cultura. 
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Que se reconheca a todas as nacoes indígenas o regres-
" so e o controle, no mínimo, de terras suficientes e apropriadas 
que lhes permitam viver urna vida economicamente viável e de 
acordo com seus próprios costumes e tradicé5es, e que seja pos
si'vel seu próprio ritmo de desenvolvimento. Em alguns casos é 
plenamente válido que se obtenham áreas mais extensas. 

Que a propriedade da terra, para os índios, deve ser 
irrestrita e deve incluir a propriedade e o controle de todos os re
cursos naturais. As terras, os direitos sobre a terra e os recursos 
naturais dos povos indígenas nao devem ser explorados, e seus 
direitos sobre a terra nao devem ser abolidos sem seu pleno con
sentimento baseado na informavao total sobre a situacao. 

Que os direitos dos índios sobre suas terras comunitá
rias e sua adm.inistrac;ao, de acordo com suas próprias tradicoes 
e cultura, devem ser reconhecidos nacional e internacionalmente, 
e totalmente protegidos pela lei. 

Que nos casos de apropriac;ao deve-se prever assistencia 
aos indígenas para que recuperem as terras por eles requeridas. 

Que os servic;os lega is devem estar a disposicao dos po
vos indígenas para assisti-los no estabelecimento e na preservac;ao 
de seus direitos sobre a terra. 

Que todos os governos reconhecam as organizac;oes 
indígenas e devem entrar em negocia<;oes com e las para resolver 
os problemas de suas terras. 

Que todos os governos do Hemisfério Ocidental sejam 
chamados para ratificar e aplicar as seguintes convenc;oes: 

( 1 ) Convenc;ao sobre o Genocídio 
( 11) Co nven<;ao A nt iescravag ista 

(111) Conven<;ao sobre a eliminac;ao de todas as formas 
de Discriminacao Racial 

(IV) Conven<;ao 1 nternacional sobre os Direitos E cono-
micos, Sociais e Culturais 

(V) Conven<;ao 1 nternacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos 

(VI) Convencao Americana sobre os Direitos Huma·nos. 
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No campo económico: 

Que as ONG insistentemente publiquem os resultados 
desta Conferencia com o objetivo de mobilizar apoio e ajuda para 
os povos indígenas do Hemisfério Ocidental, em seus territórios. 

Que as ONG organizem conferencias, seminários e 
discussoes através de organismos intergovernamentais e em todos 
os níveis - regional, nacional, mundial - coma plena participacao 
dos povos indígenas para dar continuidade as discussé5es dos pro
blemas que tem sido tratados fundamentalmente nesta Conferen
cia e para escutar novos depoimentos que poderao surgir. 

Promover a criac;ao de um grupo de trabalho supervisio
nado pela Subcornissao de Prevencao da Discriminac;ao e Prote
c;ao das Minorias da Con1issao dos Direitos Humanos da ONU. 

Solicitar ao Con1ite Especial das Nac;oes Unidas sobre 
a Descolonizac;ao urna audiencia relativa aos assuntos levantados 
por esta Conferencia. 

Que o Comite das Na~oes Unidas sobre as Empresas 
Transnacionais desenvolva urna investigac;ao sobre o papel das 
empresas multinacionais na pilhagem e a exploracao das terras 
e dos recursos indígenas na América. 

No campo social e cultural: 

Promover o respeito pela integridade social e cultural 
dos povos indígenas da América. Tal respeito deve ser particular
mente promovido entre os governos loca is e nacionais e as organi
za96es intergovernamentais apropriadas, e estar baseado nas 
conclusé5es enunciadas no informe da Comissao. 

Dar todo apoio possível, financeiro e moral, ao esfor90 
iniciado pelos índios americanos em defesa de sua sociedade e 
cultura, em particular aos diversos Programas de Educacao postas 
em marcha pelos Movimentos 1 nd ígenas. Também se solicita a 
solidariedade para os prisioneiros políticos e outras vítimas da 
perseguicao em relac;ao a sua participac;ao em tais movimentos 
indígenas. 
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Muitas outras proposi~es e recomendacoes foram feitas 
"pelas Comissoes da Conferencia. Sugere-se que sejam estudadas 
pelas ONG para a formac§o de possíveis programas de ac§o. 

A Conferencia solicita aos funcionários do Subcomite sobre 
Racismo, Discriminac§o Racial, "Apartheid" e Descolonizac§o, 
que promovam a colocac;ao em vigor das decis0es da Conferencia e 
que recebam e fac;am circular a informac§o das ONG a respeito da 
execucao dessas decisoes. 

Genebra, 23 de setembro de 1977 

Tradu~ao do original espanhol : Dirceu Aguirre 
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CONCLUSO ES 

8 
DOCUMENTO FINAL 

da "SEGUNDA ASSEMBLÉIA GERAL 
DO CONSELHO INDIGENISTA 

MISSIONARIO/ CIMI'' 
(Goiania, 5 - 9 de novembro de 1977) 

A 11 Assembléia Nacional do CIMI, reunida em Goiania de 
5 a 9 de novembro de 1977, reconhece a consolidac§o do Con
selho Indigenista Missionário, pelo crescimento dos missionários 
no seu compromisso evangélico de encarnac;ao nas culturas indí
genas; pelo testemunho de sangue dos nossos mártires e também 
pela contribuic§o das críticas que nos tem sido feitas. 

Nao pretendemos alterar a orientac;ao da 1 Assembléia, mas 
antes ratificar suas LI NHAS DE ACAO, complementadas pela 
contribuic§o do 1 Encentro Pan-Amazónico de Pastoral lndigenis-· 
ta e, para isso, assumimos, em nível de programac§o, as seguintes 
resoluc;oes: 

EVANGELIZACAO 

1. A Assembléia constatou um consenso amadurecido so-
bre a Evangeliza~o, como senda o anúncio da originalidade gra
tuita do Evangelho e o respeito a peculiaridade cultural de cada 
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Povo. Esse consenso é resultado da .própria prática missionária 
r das bases, em diálogo com um processo de reflexao teológica 

por elas suscitado. 
Comprometemo-nos a aprofundar esta visao de Evange

lizayao encarnada, e a vive-la de modo cada vez mais autentico. 

2. N_esta linha de Evangeliza~o, devem-se encorajar as ba
ses missionárias a urna Encarnac;§o mais concreta e decidida, sem 
perder de vista a situa~ao geral envolvente, bem como a caminha
da global, tanto dos povos indígenas, como da lgreja Missionária. 

Reconhecendo que há fórmulas gradativas de Encarna
<;:ao, aproveitem-se as brechas que as diversas circunstancias - lo
cais, estruturais e culturais - oferecem. 

3. Assumindo esta Evangelizac;§o libertadora, constatamos 
cada vez mais como é urna só a causa dos grupos oprimidos, e por 
isso nos comprometemos a promover um maior entrosamento 
entre a Pastoral Indigenista, a Pastoral da Terra e a Pastoral Operá-. 
na. 

4. Pelas exigencias específicas que essa nova consciencia 
de Evangelizac;§o implica, o CIMI deverá promover, além dos 
cursos de inicia~o a problemática indígena, cursos específicos 
de Teología, Antropología, Lingüística, História, Mitología etc. 

5. Pedimos novamente aos Bispos e Superiores que aten-
dam e facilitem ao máximo a vocac;§o daqueles que se sentem 
chamados a missao indígena. 

6. Para que haja urna consciencia e atua~o comuns em 
relac;ao a Pastoral 1 ndigenista, deve-se estimular a participac;ao 
dos Prelados e Superiores nas Assembléias e cursos do CIMI. 

7. Tendo em vista que a Pastoral 1 ndigenista foi assumi-
da - através do CIMI - pela lgreja em nivel nacional, as lgrejas 
Particulares e as Congrega9oes consultem o mesmo nas decis5es 
maiores que possam afetar a vida dos índios e repercutir sobre 
seu futuro. 

8. Reafirmamos nossa opc;ao por urna busca de comunhao 
com .as M issoes 1 nd ígenas de outras lgrejas cristas e com suas 
lideran~s, em vista de enriquecermos nossa experiencia no comum 
servi90 aos indios. 
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AUTODETERMINACÁO 

TERRA 

9. Os missionários devem crescer na consciencia inclusive 
teológica, de que a terra é o "chao cultural" do índio e educar 
nesta consciencia a populac;ao envolvente, a ·fim de superar a 
ideo logia capitalista da terra como "ocupada", "produtiva". 

1 O. A través da Consulto ria Jurídica, o CI M 1 ajuda a rede-
finir, na legisla9ao atual, com fórmula viável, a propriedade das 
terras indígenas nos termos da 01 T ( Organiza~ao 1nternaciona1 do 
Trabalho). 

11. Nas reservas indígenas onde se estao implantando pro-
jetos de desenvolvimento económico, suscitar nos indios a cons
ciencia do seu direito a autodetermina~o para nao ficarem redu
zidos a funclonários, que executam planos preestabelecidos. 

12. Fazer mapas históricos que detalhem redemarca~es 
e invas6es etc., assim como o levantamento, para efeito de demar
ca9oes, das áreas ainda ignoradas pela FUNAI e Prelazias. 

13. Denunciar o escandalo das certidoes negativas, de 
algumas "atrac;:oes" e arrendamentos. Empenhar-se efetivamente 
quando surgem problemas emergentes, como o dos Kadiweus, 
do Posto de Bodoquena, dos Kulina (Projeto "Novo Oeste~', 

no Alto Envira), dos Xavante, de Pimentel Barbosa. 

14. 1 ntervir em casos de omissao de I\~ iss0es que silenciam 
d iante de i njusti~s graves e apelar ao mesmo tempo para as 
instancias eclesiásticas superiores, como a CNBB e os Superiores 
Religiosos. 

15. Mobilizar a opiniao pública no sentido de cobrar o prazo 
de 5 anos dado pelo Estatuto do fndio, em 1973, para a demar
cac;:ao de todas as terras indígenas. 

16. Apoiar, com todos os meios ao nosso alcance, os povos 
indígenas que estao lutando pela demarcac;ao, recuperac;;§o e ga
rantia de suas terras. Defender também o direito que tem os 
índios de serem ouvidos nas demarcac;é5es fazendo valer os seus 
critérios no tra9ado de limites. 
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17. Atuar em uniao com a CPT em rela<;ao a situac;§o dos 

posseiros estabelecidos em áreas indígenas. 

CULTURA 

18. O respeito efetivo a cultura só existe quando a IVlissao 
está numa linha de Encarna~o. A linha tradicionalista ou linha 
desenvolvimentista implicam a descaracteriza~o e repressao 
cultural. 

19. Promover a cultura ind i'gena como um autentico valor 
huma no e evangélico, base da unidade tribal. E o por-se, com 
todas as forc;:as, contra qualquer tipo de folclorizac;:ao da mesrr1a 
cultura ind i'gena. 

20. Em particular, valorizar e estudar os mitos indi'genas 
e incentivar as festas, a medicina e as técnicas próprias da cultura 
ind i'gena. 

EDUCACAO 

21. Criar urna Con1issao para avaliar e reformular o que se 
faz no campo da Educac;:ao, levando em conta que o direito de 
educar pertence primordialmente ao grupo indígena, cabendo 
ao missionário instruir o índio sobre determinadas técnicas que se 
revelem necessárias a certas comunidades e em certas conjun
turas. 

22. Repensar o problema das escolas (bilingües, profissiona-
lizantes), seu estilo e método, levando em conta as aquisic;oes pe
dagógicas da trad i<;ao tribal, da educac;§o bicultura 1 e da "cultura 
popular". 

23. Conseguir que seja escrita em estilo popular a verdadei-
ra História dos índios, no Brasil e na An1érica, vista do lado do 
índio. 

REUNIOES E ORGANIZACOES 

24. Diante do fracasso, novamente comprovado na recen-
te CPI do Índio, de resolver o problema do índio a partir do 
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mundo do branoo, deve-se reconhecer e apoiar o direito que tem 
os i'ndios de reunir-se livremen~e em ni'vel regional, nacional e 
internacional, criando condi(:oes para que: 

a) continuem as reunioes de Chefes 1 nd (genas; 

b) haja, entre os (ndios, tipos de reunioes exclusiva
mente deles; 

c) surjam organizac;oes indígenas como, por exemplo, 
Federac;:oes e Confederac;:oes a nível nacional e continental. 

25. Nesse trabalho de possibilitar os diversos tipos de reu-
nioes e organizac;Oes, valorizem-se as lideranc;:as naturais, sem 
porém instrumentalizá-las. 

26. Possibilite-se sempre a presenc;a e urna maior expressao 
dos índios nas Assembléias do CIMI. 

ESTATUTO DO fNDIO 

27. Em colaborac;:ao com outros · seto res interessados pela 
causa indígena, promover a revisao do Estatuto do fndio, de 
acordo com a nova consciencia dos próprios povos indígenas 
e em consonancia com a nova consciencia internacional em fa
vor das minorias étnicas. 

CONSCIENTIZACAO 

28. No diálogo com os índios e na promoc;Bo da conscien-
cia de seus valores, direitos e deveres, alertá-los sobre as ilus0es, 
males e ameac;as da sociedade dominante. 

29. Para conscientizar as populac;:oes envolventes: 

a) elaborar material adequado, a nível de grupos e de 
massa; 

b) favorecer reunioes ou promoc;:oes locais, regionais 
e nacionais sobre a problemática indígena, visando inclusive 
suscitar agentes de Pastoral Missionária. 
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30. Continuar o esfor(X> de trazer o problema dos indios 
sempre vivo na opiniao pública, através dos Meios de Comunica
~º Social, particularmente em circunstancias mais favoráveis: 
acontecimentos concretos, comemoracoes, · conflitos, Semana 
do fndio, Mes das Miss0es ..• 

Facilitar, quando oportuno, o acesso do próprio índio 
aos Meios de Comunicacao Social. 

Goiania, 9 de novembro de 1977 
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LINH_AS DE ACAO 

9 
DOCUMENTO FINAL 

da "TERCEIRA ASSEMBLÉIA GERAL 
DO CONSELHO INDIGENISTA 

MISSIONARIO/ CIMI" 
(Goiania, 27 - 31 de julho de 1979) 

O Conselho Indigenista Missionário/CIMI, reunido em Goia
nia de 27 a 31 de julho de 1979, na sua 111~ Assembléia Geral·, 
avaliou a sua atuac;:§o missionária e renovou o seu compromisso 
junto aos povos ind(genas tracando as seguintes !inhas de ac;ao: 

EVANGELIZACAO 

1. Reconhecendo os erros que cometemos como lgreja na 
nossa atuac;ao missionária junto aos povos indígenas, pedimos per
dao a eles e a Deus. Procurando juntos a conversao ao Evangelho, 
assumimos com a lgreja na América Latina a opc;:§o preferencial 
pelos pobres. Para nós, concretamente isto significa urna opc;§o pe
los povos indígenas. 

2. Descobrimos que o anúncio do Evangelho deve ser feito 
a partir da realidade diferenciada de cada grupo. 

Há povos indígenas isolados. 
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Há outros que tem contatos esporádicos com a sociedad.e bra
"sileira. 

Há também os grupos que estao em contato permanente. E 
há, enfim, os grupos indfgenas já "integrados", vivendo marginali
zados dentro da popu lacao envolvente. Cada situacao destas exige 
urna presenca evangelizadora própria. 

3. Como no povo da _Antiga e da Nova Alianca, Deus está 
presente e atuando nas diferentes etapas históricas dos povos indí
genas. O Cristo assumiu esta história concreta. 

1 
Seguindo a mesma pedagogia do Cristo, o missionário deve se 

encarnar na realidade do grupo indígena determinado, nao s6 es
tando junto do grupo, mas procurando ser um deles. A encarna
c;ao do Evangelho inclui assumir necessariamente os mitos e a vida 
religiosa, através das quais cada povo recebe a Revela<;ao de Deus. 

. 4. ~ respeito a esta caminhada própria dos povos indígenas 
e a drmensao ecumenica da lgreja exige de nós urna distincao clara 
entre Missao evangelizadora e Proselitismo. Muitas vezes confun
diu-se o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo com urna roupagem 
cultural desta mensagem: a civilizacao ocidental. 

5. Embora desde o in(cio o CIMI tenha desejado um entro
samento com as M issoes de outras lgrejas, esta Assembléia enri
quecida com a participac;ao fraterna de representantes da 1 ECLB 
( lgreja Evangélica de Confissao Luterana no Brasil), recomenda 
que o CIMI de urna atencao maior ao contato e colaborac;ao com 
as miss5es de outras lgrejas. Esta colaborac;ao, que já acorre em 
vários lugares, deve se ampliar através de projetos e encontros 
comuns no servic;o a causa do índio. 

6. Dado o crescimento de consciencia de globalidade lati
no-americana, e também a dimensao ecumenica da Evangelizac;á"o, 
se torna necessário que os povos indígenas e o trabalho missioná
rio se unam no ambito de América Latina. Como sinais e instru
mentos desta uniao urge realizar encontros como o Pan-Amazó
nico, os do Cone Sul e outros. 

7. Reconhecendo como tem sido úteis a caminhada missio
nária os diversos cursos de capacitac;ao, a Assembléia propc)e a rea-
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lizacao de cursos específicos, tanto no aspecto geográfico (cursos 
apropriados para cada área) como no seu conteúdo (M issiologia, 
Antropología, Lingüística, Educacao). 

TERRA 

8. A progressiva e, agora, radical e rápida conversao das ter
ras indígenas e das terras devolutas no país e no continente em 
propriedade privada é um processo claro em nossos días e em nossa 
sociedade. Por isso, a terra está em escala crescente sendo conver
tida em mercadoria. A natureza social e histórica da terra, seja do 
povo indígena ou nao, está sendo definida independentemente 
da vontade do povo indígena. Aterra está se convertendo numa re
la<;ao de dominac§o, isto é, numa relac;ao política. Daí que a exis-
tencia e o ser do povo indígena estejam sendo ameacados por essa 
rela<;ao de dominac§o. Tendo presente essa realidade, lembramos 
que a questao dos povos indígenas e conseqüentemente de suas 
terras, que sao a condi<;ao necessária da sua identidade como povo, 
é fundamentalmente urna questao política. 

9. As áreas indígenas, mesmo as demarcadas, continuam 
sendo invadidas, até mesmo com apoio de órgaos oficiais. Masé 
importante ter presente que os posseiros, pequenos lavradores, 
também sao vítimas da opressao do capital e do latifúndio e nao 
devem ser vistos como inimigos do povo indígena. A lgreja deve 
continuar lutando por ambos para que surja urna política agrária 
baseada na transformac;á"o do regime de propriedade e na alterac;á"o 
da estrutura fundiária, de modo a ser respeitado o direito primor
dial dos povos indígenas e atender o alarmante número de traba .. 
lhadores rurais sem terra, abrigados por isso a viver em condicoes 
subumanas em contínua migrac;ao até para o exterior. 

1 O. Os depoimentos dos povos indígenas participantes des
ta reuniao mostraram o acerto da resoluc§o nQ 16 da 11ª Assem
bléia Nacional do CIMI: "Apoiar, com todos os meios ao nosso al
cance, os povos indígenas que estao lutando p) la demarcacao, re
cuperac§o e garantia de suas terras. Defender também o direito 
que tem os povos indígenas de serem ouvidos nas demarcac0es 
fazendo valer os seus critérios no tracado de limites". 
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11. Entretanto, os fatos históricos posteriores vieram mos-
.. trar que é necessário continuar lutando nio só para que continue 
o trabalho de demarcac§o de áreas indígenas (embora elas indepen
dam de demarcac§o), mas que também se faca urna revisao de 
áreas já demarcadas, em que os povos indígenas foram lesados nos 
seus d ireitos. 

12. Estas resolucoes sejam encaminhadas aos bispos que tem 
grupos ou povos indígenas em suas Prelazias ou Dioceses, sobretu
do aqueles que ainda nao organizaram urna pastoral indigenista, e 
sejam convidados a informar a situacao das terras ou dos povos 
indígenas em suas circunscricoes. 

CIMI FRENTE A POLl~ICA INDIGENISTA OFICIAL 
' 

Constatamos que a política indigenista oficial foi determina
da estrategicamente como parte do conjunto de instrumentos em
pregados pelo regime militar implantado no país a partir de 1964, 
para cumprir seu objetivo de expansao do capitalismo no campo 
brasileiro. Para cumprir esta política o Poder se utilizou de táticas 
diferenciadas; ora a repressao, ora o diálogo. 

Depois de 15 anos, premido por um lado pela sua profunda 
crise interna, e por outro lado pelo avan~ do movimento popu
lar, o Poder sente, nesta fase que se inicia, a necessidade de operar 
algumas modificacoes no seu relacionamento com vários setores da 
sociedade - particularmente a lgreja -, buscando restabelecer 
aliancas com o objetivo de alargar suas bases políticas e superar 
a crise interna que o aflige. 

Para enfrentar esta tentativa de neutralizar a voz do CIMI, 
a Assembléia Geral assume as segu intes linhas de a~o: 

13. Definindo-se como um órgao da lgreja a servico do povo 
indígena, o CIMI nao se recusa ao diálogo. Deixa claro, porém, que 
o principal interlocutor desse diálogo com o governo nao é o 
CIMI, mas sao os povos indígenas. 

14. O diálogo do CIMI com qualquer entidade interessada 
na causa indígena terá por base resolucoes aprovadas por sua As
sembléia Geral no tocante aos problemas de Terra, Autodetermina
cao e Evangeliza~o. 
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15. O relacionamento do CIMI com os organismos oficiais 
que tratam da questao indígena se dará a partir das exigencias con
cretas de cada povo indígena. Este relacionamento se fará de modo 
que a populac§o indígena do país e a opiniao pública tenham in
teiro conhecimento dos assuntos tratados. 

16. O CIM 1 define sua prática como um organismo de apoio 
aos povos indígenas e missionários, e rechaca qualquer tentativa 
de converte-lo numa assessoria ou cobertura da política indigenis
ta oficial. 

AUTODETERMINACAO 

A consciencia de urna história de dominacao e negacao dos 
direitos mais fundamentais a um modo de vida próprio está cada 
vez mais presente na maioria dos povos indígenas no Brasil. 

Diante desta consciencia sentida como opressao, em muitos 
casos já insuportável, os povos indígenas tem exigido o direito a 
autodeterminacao como sujeitos, autores e destinatários da sua 
própria história. 

Suportam cada vez menos as tutelas e paternalismos impostas 
que os fazem objetos de manipulacao. 

17. Os povos indígenas estao dando respostas a esta situa
cao. Assembléias e atos de autodefesa de seus direitos, sobretudo 
no que toca a integridade dos territórios, tem sido as principais 
formas de expressao de autodetermina~o de vários povos indí
genas. 

Reconhecer, aceitar e apoiar decididamente os caminhos da 
autodeterminacao· tem sido urna constante na linha de atua~o do 
CIM 1, que incentivou decididamente as assembléias intertribais de 
chef es com resultados positivos. 

O CIMI tem procurado, também, acompanhar de várias for
mas concretas e dar todo apoio aos movimentos indígenas reivin
dicatórios e de autodefesa. 

Junto aos povos indígenas o CIMI continuará afirmando e 
testemunhando o direito inalienável a urna autodetermina~o ir-
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restrita. Informará sempre que for preciso, aos pavos indígenas e 
"a opiniao pública, sobre as ameacas e atos dirigidos que compro
metam os caminhos da verdadeira autodeterminacao. 

Ouestionará, sempre que for preciso, com todo respeito, mas 
também com toda a verdade, os impasses no processo de autode
termina ca o. 

18. Educa~ao: No processo de autodeterminacao os pavos 
indígenas e o CIMI valorizam como essencial a educacfo. 

Reconhecemos a existencia e o valor inquestionável da edu
cacao indígena, que continua tendo um dinamismo próprio para a 
vida de cada povo indígena. 

Em situacoes de contato específicas, o CIMI junto as comuni
dades indígenas procurará enfrentar a vontade de alfabetizacao e 
de ~ma escolarizacao que, de nenhum modo, deverá carregar os 
valores reprodutores de urna ideología de dominac§o. De nenhum 
modo pode-se aceitar práticas de escolarizacio e internato, que 
constituem verdadeiros seqüestros físicos e culturais das crianc;as 
indígenas. 

Para um trabalho de educacao junto aos povos indígenas, o 
conhecimento da 1 íngua e a aceitacao da sua identidade sao con
d icoes fundamentais. 

Alfabetizacao e escala devem ser tomadas como técnicas 
complementares em urna situacao de contato, e nao como instru
mentos substitutivos da educac§o indígena. 

19. Saúde: O contato da civilizac§o ocidental com os povos 
indígenas abalou extremamente a saúde dos mesmos. Por isso 
ternos urna dívida concreta a pagar através de urna assistencia pre
ventiva e curativa. 

Por outro lado incentivamos todas as iniciativas que valori
zam a medicina indígena como sistema alternativo e suplementar 
a medicina oficial, muitas vezes sofisticada e inadequada para os 
povos indígenas. 

Sugerimos que se faca· um levantamento concreto sobre o es
tado de saúde dos povos ind(genas dé cada área, suas práticas me-
di~i?a.is ainda ~m-uso e assistencia médica prestada pelos órgaos 
of1c1a1s ou as m1ssoes. 

- 94 -

l 1 

No espírito de fraternidade em que vivamos durante esta 
Assembléia e iluminados pelo Evangelho reafirmamos: "a razao de 
nossa esperanc;a" (1 Pdr 3, 15) sao, junto a todos os marginaliza
dos, os pavos indígenas, nos quais nao s6 encontramos "as semen
tes do Verbo" (Ad Gentes 11), mas sim o próprio Verbo que se fez 
carne na periferia do mundo. 

Esta encarnacc§o de Jesus de Nazaré exige de nós urna nova 
qualidade de presenca e escuta como alimento da nossa fé no Se
nhor ressuscitado, que precede os seus missionários em todos os lu
gares - até os confins do mundo. 

Goiania, 31 de julho de 1979. 
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10 
DOCUMENTO FINAL 

do "PRIMEIRO ENCONTRO ECUMENICO 
DE PASTORAL INDIGENISTA 

DO CONE SUL DA AMÉRICA LATINA" 
(Sao Paulo, 11 - 15 de fevereiro de 1980) 

Em Sao Paulo, estivemos reunidos missionários indigenistas 
das lgrejas Católica e L_uterana do CONE SUL (Argentina, Bolí-

• via, Brasil e Paragua_i), convidados pelo CIMI (Conselho Indigenis
ta Missionário) do Brasil e pela ENM (Equipe Nacional de ~Jfis
s5es) da Conferencia Episcopal ,Paraguaia. 

Se nos fazia necessária urna intercomunicac;ao de experien
cias· e a busca de linhas de convergencia para um melhor servic;:o 
ao povo indígena, a luz da Palavra de Deus e das situa~es his
tóricas de nossas culturas. 

Recolhemos, a seguir, as linhas de ac;ao em comum: 

1. Empenhar toda nossa 'forc;a missionária na defesa dos 
direitos dos povos indígenas a sua sobrevivencia como povos 
inaígenas. 

2. Encontrar a presen~ do Senhor no corac;§o dos povos 
indígenas e desde aí descobrir juntos, em diálogo fecundo, o anún
cio de Cristo. Conseqüentemente, criar condic;:oes para urna lgreja 
1 nd ígena, reconhecendo e promovendo sua lideranc;a religiosa 
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"própria, sem urna imposi<;§o de práticas, ritC?S, liturgia e esquemas 
alheios a sua cultura. 

Promover que todos os missionários convivam com o 
povo e aprendam antes de tudo a língua para conhecer, desde den
tro, sua cultura e cosmovisao. Sabendo que nunca poderemos 
chegar a ser de todo como eles, porém procurando ser aceitos 
no povo, fazendo cada vez um rnaior esforc;o de encarna~o. 
Em toda proclama~o da Palavra de Deus, eremos ser muito impor
tante que ela esteja adaptada as interpelac;oes e situac;oes de cada 
povo. Cremos oportuno intensificar a presenc;a de leigos organiza
dos na pastoral indigenista. 

3. Criar um compromisso de uniao entre · os missionários 
da América Latina, aproveitando a estrutura eclesial para urna am
pla solidariedade entre os pavos indígenas e entre os missionários. 
De modo particular nao perder a oportunidade de um apoio em 

·casos de situac;oes conflitivas, divulgando e celebrando, em espi
rito pascal, as perseguic;oes e mart írios de indígenas e missionários. 

4. Continuar em conjunto a reflexao missionária a nivel 
de América Latina mediante: 

a) estudos especializados por áreas e temática (antropo
log ia, teo logia etc.) ; 

b) institutos pastarais especializados para a capacita~o 
de missionários; 

c) tentar a cria~o de um centro latino-americano de 
assessoria para o intercambio de exp~riencias, reflexoes e cursos; 

d) elaborar bibliografía existente em cada país sobre 
temas missionários indigenistas tratando de po-la em comum pa
ra todos os países; 

e) procurar ajudar-nos mutuamente em revisües perió
dicas para evitar parcialidades ideológicas, que nos impec;am 
de ver com amplitude nosso trabalho apostólico; 

f) tomar consciencia de que nao deve entrar no campo 
missionário quem nao esteja preparado em estudos humanísticos 
e teológicos indigenistas; 

g) criar, a nível de cada pa i's, um organismo próprio 
que anime urna a<;:ao pastoral especi'fica para os povos indígenas. 
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5. Formular o anúncio em termos de liberta<;io integral 
defendendo ~s direitos fundamentais dos povos para que avan: 
cem harmon1camente em seu caminhar histórico. Apoiar os Po
vos 1 nd ígenas na luta por suas terras. Terra apta e suficiente 
para seu desenvolvimento social, economico e cultural sabendo 

• , I 

que para os 1nd 1genas a terra é parte de sua identidade como povo 
e é elemento essencial de sua vida. 

... 6. Cremos fundamental na ac;ao missionária das lgrejas cris-
tas promover e conservar a unidade dos povos indígenas evitan
do qualquer a~o que possa causar ou fomentar divisaes por 
problemas religiosos. Tal atitude é um desafio ao ecumenismo 
ainda nao alcanc;ado. 

Sao Paulo, 15 de fevereiro de 1980 
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Parte 11 
LEGISLACAO 
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11 
DECRETO N.º 58. 824 

de 14 de julho de 1966: 
Promulga a CONVEN<;AO N.º 107 

sobre as popula~oes indígenas e tribais 

O Presidente da República, 

Havendo o Co ngresso Naciona 1 aprovado pelo Decreto Le
gislativo n. 20, de 1965, a Convenc;ao n. 107 sobre a prot~o e 
integrac;ao das popula~oes ind (genas e outras popula~es tribais 
e semitribais de países independentes, adotada em Genebra, a 26 
de junho de 1957, por ocasiao da quadragésima sessao da Confe
rencia Geral da Organizac;ao Internacional do Trabalho; 

E havendo a referida Conven~o entrado em vigor, para o 
Brasil, de conformidade com seu art . 31, parágrafo ~, a 18 de 
junho de 1966, isto é, doze meses após a- data do registro da 
ratificac;ao brasileira na Repartic;ao 1 nternacional do Trabalho, 
o que se efetuou a 18 de junho de 1965; 

Decreta que a referida Convenc;ao, apensa por ropia ao 
presente Decreto, seja < executada e cumprida tao inteiramente 
como nela se contém. 

H. CASTE LO B RANCO - Presidente da República. 
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CONVENCAO N. 107 

Conven<;ao sobre a Prote<;ao e lntegrac;io das Popula~es 
Tribais e Semitribais de Países lndependentes. 

A Conferencia Geral da Organizac;§o Internacional do Traba
lho convocada em Genebra pelo Conselho de Administrac;§o da 
Repártic;io 1 nternacional do Trabalho e reunida nessa cidade em 
5 de junho de 1957, em sua quadragésima sessao; 

o ·epois de ter decidido aprovar diversas propostas relativas 
a protec;Bo e integrac;Bo das popula<;oes indígenas e outras popu
lacoes tribais e semitribais de países independentes, questao que 
constituí o sexto item da ordem do diada sessao; 

Depois de ter decidido que tais proposicoes se revestiriam 
da forma de urna convenc;Bo internacional; 

Considerando que a Declara<;ao de Filadélfia afirma que to
dos os seres humanos tem o direito de buscar o progresso material 
e o desenvolvimento espiritual dentro da liberdade e dignidade e 
com seguran<;a econ6mica e oportunidades iguais; 

Considerando que há nos diversos países independentes po
pula<;oes indígenas e outras popula<;oes tribais e semitribais que 
nao se acham ainda integradas na comunidade nacional e que 
sua situacao social, económica e cultural lhes impede de se bene
ficiar plenamente dos direitos e vantagens de que gozamos outros 
elementos da popu lac;Bo; 

Considerando que é conveniente, tanto do ponto de vista 
humano como no interesse dos países interessados, procurar a 
melhoria das condic;oes de vida e trabalho dessas populac;oes me
diante urna a<;ao simultanea sobre o conjunto de fatores que as 
mantiveram até aqui a margem do progresso da comunidade 
nacional de que fazem parte; 

Considerando que a aprova~o de normas internacionais de 
caráter geral sobre o assunto será de molde a facilitar as providen
cias indispensáveis para assegurar a prote~o das populac;oes em 
jogo, sua integrac;ao progressiva nas respectivas comunidades nacio
nais e a melhoria de suas condic;Oes de vida ou de trabalho; 
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Notando que tais normas foram formuladas em colaborac;io 
com as Na~es Unidas, a Organizac;io das Nacoes Unidas para a 
Alimentac;io e Agricultura, a Organizac;§o das Na~es Unidas para 
a Educac;§o, Ciencia e Cultura e a Organizac;§o Mundial da Saúde, 
nos escaloes competentes e nos respectivos setores, e que se pro
p6e a procurar que as referidas entidades prestem, de maneira 
contínua, sua colaborac;§o as medidas destinadas a estimular 
e assegurar a aplicac;io de tais normas, aprova aos vinte e seis de 
junho de mil novecentos e cinqüenta e sete a presente conven<;ao, 
que será intitulada Convenc;io sobre as populacoes indígenas e 
tribais, 1957. 

PARTE 1 - PRINCl'PIOS GERAIS 

Artigo 1<? 

1. A presente convenc;§o se aplica: 
a) aos membros das populacoes tribais ou semitribais 

em países independentes, cujas condicoes sociais e económicas 
correspondam a um estágio menos adiantado que o atingido pelos 
outros setores da comunidade nacional e que sejam regidas, total 
ou parcialmente, por costumes e tradic;oes que lhe sejam peculia
res ou por urna legisla~o especial; 

b) aos membros das populac;oes tribais ou semitribais 
de países independentes, que sejam consideradas como indígenas 
pelo fato de descenderem das populac;oes que habitavam o país, 
ou urna regiao geográfica a que pertenca tal país, na época da con
quista ou da coloniza~o e que, qualquer que seja seu estatuto 
jurídico, levem urna vida mais conforme as instituicoes sociais, 
económicas e culturais daquela época do que as instituic;oes pecu
liares a nacao a que pertencem. 

2. Para os fins da presente conven<;ao, o termo "semitri-
bal" abrange os grupos e as pessoas que, embora prestes a perde
rem suas características tribais, nao se achem ainda integrados 
na comunidade nacional. 

3. As popula~oes tribais ou semitribais mencionadas nos 
parágrafos 1 C? e 2C? do presente artigo sao designadas, nos artigos 
que se seguem, pela expressao "populac;oes interessadas". 

'· 
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Artigo 29 

1. Competirá principalmente aos governos pór em prática 
programas coordenados e sistemáticos com vistas a prot~o das 
populac;oes interessadas e sua integrac;§o progressiva na vida dos 
respectivos países. 

2. Ta is programas compreenderao medidas para: 
a) permitir que as referidas populacoes se beneficiem, 

em condic;Oes de igualdade, dos direitos e possibilidades que a le
gislac;§o nacional assegura aos demais elementos da populacao; 

b) promover o desenvolvimento social, económico · e 
cultural das referidas populac;oes, assim como a melhoria de seu 
padrao de vida; 

c) criar possibilidades de integrac;ao nacional,_ com exclu-
sao de toda medida destinada a assimilacao artificial dessas po
pulac;oes. 

3. Esses programas terao essencialmente por objetivos 
o desenvolvimento da dignidade, da utilidade social e da iniciati
va do indivíduo. 

4. Será excluída a forca ou a coerc;ao com o objetivo 
de integrar as populac;oes interessadas na comunidade nacional. 

Artigo 3<? 

1. Deverao ser tomadas medidas espec1a1s para proteger 
as instituic;Oes, as pessoas, os bens e o trabalho das populac;Oes 
interessadas durante o tempo que sua situac;§o social, económica 
e cultural as impe~ de gozar dos beneficios da legislac;§o social 
do país a que pertencem. 

2. Serao tomadas providencias para assegurar que tais 
medidas especiais de protec;§o: 

a) nao sirvam para criar ou prolongar um estado de 
segregac;ao; 

b) nao permanecam em vigor além do tempo que perdu-
rar a necessidade de protec;§o especial e na medida em que for 
necessária tal protec;§o. 
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3. Essas medidas especiais de prot~o nao deverao impor-
tar em qualquer prejuízo para o gozo, sem discriminac;§o, da gene
ralidade dos direitos inerentes a qualidade de cidadao. 

Artigo 4«? 

Na aplica~ das disposicoes da presente convenc;§o relati
vas a integracao das populac;oes interessadas, será preciso : 

a) tomar devidamente em considerac;ao os valores culturais 
e religiosos e os métodos de controle social peculiares a tais popu
lac;Oes, assim como a natureza dos problemas que se lhes deparam, 
tanto do ponto de vista coletivo como individual, ao serem expos
tas a modificac;oes de ordem social e económica; 

b) tomar consciencia do perigo que pode advir da subver
sao dos valores e das instituic;Oes das referidas populac;oes, a menos 
que os mesmos possam ser substituídos de maneira adequada e 
com o consentimento dos grupos interessados; 

c) empenhar-se em aplainar as dificuldades experimentadas 
por essas populac;Oes na adaptac;§o a novas condic;Oes de vida e 
trabalho. 

Artigo 59 

Na aplicac;§o das disposic;Oes da presente convenc;§o relativa 
a protec;io é integrac;ao das populac;Oes interessadas, os governos 
deverao: 

a) procurar a colaboracao dessas populac;Oes de seus re-
presentantes; 

b) proporcionar a essas populac;Oes a possibilidade de exer-
cer plenamente seu espirito de iniciativa; 

c) incentivar por todos os meios possíveis, entre as referi-
das populac;Oes, o desenvolvimento das fiberdades cívicas e o es
tabelecimento de órgaos letivos ou a participacao em entida~es 
dessa natureza. 

Artigo 69 

A melhoria das condic;Oes de vida e trabalho das populac;Oes 
interessadas e de seu padrao educacional terá alta prioridade 
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nos programas gerais de desenvolvimento ecooomico das regioes 
"por elas habitadas. Os projetos específicos de desenvolvimento 
económico de tais regioes deverao ser igualmente elaborados de 
maneira a favorecer essa melhoria. 

Artigo 7q 

1. Ao serem definidos os d ireitos e as obriga(:oes das po
pu la(:oes interessadas, será preciso levar-se em conta seu direito 
costumeiro. 

2. Tais popula(:oes poderao conservar seus costumes e 
institui(:Oes que nao sejam incompatíveis com o sistema jurídico 
nacional ou os objetivos· dos programas de integrac;io. 

3. A aplicac;ao dos parágrafos precedentes do presente 
artigo nao deverá impedir que os membros daquelas popula(f()es 
se beneficiem, conforme sua capacidade individual, dos direitos 
reconhecidos a todos os cidadaos do país e de assumir as obriga
(:Oes correspondentes. 

Artigo 8<? 

Na medida em que for compat ível com os interesses da· co
munidad e nacional e como sistema jurídico nacional: 

a) os métodos de controle social peculiares as popula(f()es 
interessadas deverao ser utilizados, tanto quanto possível, para 
reprimir os delitos cometidos pelos· componentes de tais popu
lac;oes; 

b) quando nao for possível a utilizac;ao de tais métodos 
de controle, as autoridades. e os tribunais chamados a conhecer 
de tais casos deverao tomar em considerac;§o os costumes dessas 
popula~es em matéria penal. 

Artigo 9<? 

Salvo os casos previstos pela lei com relac;io a todos os ci
dadaos, a prestac;ao obrigatória de servic;os pessoais, remunerada 
ou nao, imposta seja por que forma o for aos membros das popu
lac;oes interessadas, será proibida sob pena de sanc;oes legais. 
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Artigo 10 

1. As pessoas pertencentes as populae;c>t!S interessadas de
verao beneficiar-se de urna protec;io especial contra o uso abusivo 
da detenc;io preventiva e dispor de meios legais para assegurar 
a prot~ efetiva de seus direitos fundamentais. 

2. Na aplicac;io a membros das popula(:Oes interessadas 
de san(:Oes penais previstas pela legislac;io federal, deverá levar
-se em conta o grau de desenvolvimento cultural dessas popula-... c;oes. 

3. Deverá ser dada preferencia antes aos métodos de recu
perac;io que aos de reclusao. 

PARTE 11 -TERRAS 

Artigo 11 

O direito de propriedade, coletivo ou individual,· será reco
nhecido aos membros das popula~es interessadas sobre as terras 
que ocupem tradicionalmente. 

Artigo 12 

1. As populac;oes interessadas nao deverao ser deslocadas 
de seus territórios habituais sem seu livre consentimento, a nao 
ser de conformidade com a legislac;ao nacional, por m?tivos que 
visem a seguran~ nacional, no interesse do desenvolvimento eco
nómico do país ou no interesse da saúde de tais populac;oes. 

2. Ouando, em tais casos, se impuser um deslocamento 
a título excepcional, os interessados receberao terras de qua lida
de ao menos igual a das que ocupavam anteriormente e que lhes 
permitam satisfazer suas necessidades atúais e assegurar seu desen
volvimento futuro. Ouando houver possibilidades de encontrar 
outra ocupac;ao ou os interessados preferirem receber urna indeni
za<;:ao .em espééie ou em dinheiro, serao assim indenizados comas 
devidas garantías. 

3: As pessoas assim deslocadas deverao ser integralmente 
· 1ndenizadas por toda perda ou dano por elas sofrido em conse
qüencia de tal deslocamento. 
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Artigo 13 
1. As modalidades de transmissao dos direitos de proprie

dade e de disposi<;oes das terras, consagradas pelos costumes das 
popula<;Oes interessadas, seraq respeitadas no quadro da legisla
<;:§o nacional, na medida em que atendam as necessidades de tais 
populac;óes e nao prejudiquem seu desenvolvimento económico 
e social. 

' 

2. Serao tomadas medidas para evitar que pessoas estra-
nhas a essas popula~es possam prevalecer-se de seus costumes 
ou da ignorancia dos interessados em rela(f§o a lei com o objeti
vo de adquirir a propriedade ou o uso de terras pertencentes 
a essas populac;oes. 

Artigo 14 . 
Programas agrários nacionais deverao garantir as po~~la(i)es 

interessadas condic;oes equivalentes as de que se be~ef1c1am os 
demais setores da comunidade nacional, no que respeita: . 

a) a concessao de terras suplementares quando as terras 
de que tais popula<;oes disponham sejam insuficientes para lhes 
assegurar os elementos de urna existencia normal ou para fazer 
face a seu crescimento demográfico; 

b) a concessao dos meios necessários ao aproveitamento 
das terras já possu ídas por ta is popula<;oes. 

PARTE 111 - RECRUTAMENTO E CONDICOES DE EMPREGO 

Artigo 15 
1. Cada l\1embro deverá, no quadro de sua legisla<;ao na-

cional tomar medidas especiais a fim de assegurar aos trabalha- · , ,.. 

dores pertencentes as popula<;oes interessadas urna prote<;ao 
eficaz no que concerne ao recrutamento e as condi<;oes de empre
go durante o tempo em que tais trabalhadores nao possam benefi
ciar-se da prote<;ao que a lei dispensa aos trabalhadores em geral. 

2. Cada Membro fará tudo o que estiver ao seu alcance 
para evitar qualquer d iscrimina<;ao entre os trabalhadores ~erten-
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centes as populac;oes interessadas e os demais trabalhadores, espe-
cialmente no que respeita: · 

a) ao acesso aos empregos, inclusive os empregos qualifi-
cados; 

b) a remunera<;ao igual para trabalho de valor igual; 

e) a assistencia médica e social, .a preven<;ao e repara<;ao 
dos acidentes de trabalho e as moléstias profissionais, a higiene 
do trabalho e ao alojamento; 

d) ao direito de associa<;ao, ao direito de se ·entregarem 
livremente a todas as atividades sindicais que nao sejam contrá
rias a lei, e ao direito de concluírem conven<;Oes coletivas comos 
empregadores e com organiza<;Oes patronais. 

PARTE IV~ FORMACAO PROFISSIONAL, 
ARTESANATO E INDÚSTRIAS RURAIS 

Artigo 16 

As pessoas pertencentes as popula<;Oes interessadas gozarao 
das mesmas facilidades de forma<;ao profissional que· os demais 
cidadaos. 

Artigo 17 

1; Ouando os programas de forma~o profissional de 
aplica<;ao geral nao atenderem as necessidades peculiares das 
pessoas pertencentes as popula<;oes interessadas, os governos 
deverao criar meios especiais de forma<;ao destinados a tais pes-
so as. -, 

2. Esses meios especiais de forma<;ao serao determinados 
por um estudo detido do meio económico, do grau de desenvolvi
mento cultural e das necessidades reais dos diversos grupos profis
sionais das referidas popula<;Oes; deverao os mesmos permitir 
notadamente aos interessadc;>s receber a forma<;ao necessária para 
exercer as ocupa<;oes a que essas popula<;oes se tenham mostrado 
tradicionalmente aptas. 
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3. Esses meios especiais de formac;§o nao serao proporcio-
nados a nao ser depois que o grau de desenvolvimento cultural dos 
interessados o exija; nas fases adiantadas do processo de integra
c;§o, deverao ser substituídos pelo. meio previsto para os demais 
cidadaos. 

Artigo 18 

1. O artesanato e as indústrias rurais das populac;oes inte-
ressadas serao estimulados na medida em que constituirem fatores 

1 

de desenvolvimento económico, de maneira a auxiliar tais popu-
lac;oes a elevar seu padrao de vida e a se a_daptar aos modernos 
métodos de produc;ao e de colocac;ao das mercadorias. 

2. O artesanato e as indústrias rurais serao desenvolvidos, 
de modo a salvaguardar o patrimonio cultural dessas populac;oes 
e a melhorar seus valores artísticos e seus meios de expressao 
cultural. 

PARTE V...;.. SEGURANCA SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 19 

Os regimes de seguranc;a social existentes serao progressiva
mente ampliados, na medida do possível, de modo a abrangerem: 

a) os assalariados pertencentes as populac;oes interessadas; 

b) as demais pessoas pertencentes a essas populac;oes. 

Artigo 20 

1. Os governos assumirao a responsabilidade de colocar 
servic;os de saúde adequados a disposic;§o das populac;oes inte_res
sadas. 

2. A organiza<;ao desses servic;os será baseada no estudo 
sistemático das condic;oes sociais, económicas e culturais das 
populac;oes i nteressadas. 

3. O desenvolvimento de tais servic;os acompanhará a ·apli-
cac;ao de medidas gerais de progresso social, económico e cultural. 
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PARTE VI - EDUCACAO E MEIOS O~ INFORMACAO 

Artigo 21 

Serao tomadas medidas para assegurar aos membros das po
pula~es interessadas á possibilidade de adquirir urna educa~o 
em todos os níveis em pé de igualdade com o resto da comunida
de nacional. 

Artigo 22 

1. Os programas de educac;ao destinados as popula~es 
interessadas serao adaptados, no que respeita aos métodos e· as 
técnicas, ao grau de integra<;ao social, económica ou cultural des
sas populac;oes na comunidade nacional. 

2. A elaborac;§o de tais programas deverá ser normalmente 
precedida de estudos etnológicos. 

Artigo 23 

1. Será ministrado as crianc;as pertencentes as popula~es 
interessadas ensino para capacitá-las a ler e escrever em sua 1 íngua 
materna ou, em caso de impossibilidade, na 1 íngua mais comumen
te empregada pelo grupo a que pertenc;am. 

2. Deverá ser assegurada a transic;ao progressiva da língua 
materna ou vernacular para a língua nacional ou para urna das 
línguas oficiais do país. 

3. Serao tomadas, na medida do possível, as devidas 
providencias para salvaguardar a língua materna ou vernacular. 

Artigo 24 

O ensino primário deverá ter por objetivo dar as crianc;as 
pertencentes as populac;oes interessadas conhecimentos gerais 
e aptidoes que as auxiliem a se integrar na comunidade nacional. 

Artigo 25 

Deverao ser tomadas medidas de caráter educativo nos de
mais setores da comunidade nacional e, especialmente, nos que 
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forem mais diretamente ligados as populacoes interessadas, a fim 
" de eliminar preconceitos que aqueles porventura alimentem em 

relac;ao a estas últimas. 

Artigo 26 

1. Os governos deverao tomar medidas adaptadas as parti
cularidades sociais e culturais das populacoes interessadas com o 
objetivo de lhes fazer conhecer seus direitos e obrigacoes especial~ . 
mente no que diz respeito ao trabalho e aos servicos sociais. 

2. Se necessário,. serao utilizadas para esse fim traducoes 
escritas e informa caes largamente definidas nas 1 (nguas dessas 
populacoes. 

PARTE VII - ADMINISTRACÁO 

Artigo 27 

1. A autoridade governamental responsável pelas questoes 
que sao objeto da presente convenc;ao deverá criar ou desenvolver 
instituicoes encarregadas de administrar os programas em apr~o. 

2. Tais programas deverao incluir: 

a) a planifica~o, coordenacao e aplicac;ao de medidas 
adequadas para o desenvolvimento social, economice e cultural 
das populacoes em causa; 

b) a proposta as autoridades competentes de medidas 
legislativas e de outra natureza; 

c) o controle da aplicacao de tais medidas. 

PARTE VIII - DISPOSICOES GERAIS 

Artigo 28 

A natureza e o alcance das medidas que deverao ser tomadas 
para dar cumprimento a presente convenc;ao deverao ser determi
nados com flexibilidade, levando-se em canta as condic;oes parti
culares de cada país. 
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Artigo 29 

A aplicac;§o das disposic0es da presente convenc§o nao im
portará em preju (zo para as vantagens garantidas as populac0es 
interessadas em virtude de disposicoes de outras convencoes ou 
recome ndacaes. 

Artigo 30 

As retificacoes formais da presente convenc;§o serao comu
nicadas ao Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Trabalho 
e por ele registradas. 

Artigo 31 

1 . A presente convenc;§o nao abrigará senao aos membros 
da Organizac;§o Internacional do Trabalho cuja ratificac;ao tenha 
sido registrada pelo Diretor-Geral. 

2. Esta convenc;ao entrará em vigor doze meses depois 
que as ratificacoes de dais Membros tiverem sido registradas pelo 
Diretor-Geral. 

3. Em seguida, a presente convenc;§o entrará em vigor 
para cada membro doze meses depois da data em que a ratificac;ao 
do mesmo tenha sido registrada. 

Artigo 32 

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente conven-
c§o poderá denunciá-la ao término de um período de dez anos 
a contar da data da entrada em vigor inicial da mesma, por ato 
comunicado ao Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Tra
balho e por este registrado. A denúncia nao se tornará efetiva 
senao um ano depois de ter sido registrada . 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente conven
cao e que, no espac;o de um ano após a expira<;ao do período 
de dez anos, mencionado no parágrafo anterior, nao fac;a uso 
da faculdade de denúncia prevista no presente artigo, ficará abri
gado por um novo período de dez anos, podendo depois denun
ciar a atual conven<;ao ao expirar cada período de dez anos nas 
condic;oes previstas no presente artigo. 
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Artigo 33 

1. O Diretor-Geral ~a Reparti~o Internacional do Traba-
lho notificará todos os membros da Organiza~o 1 nternacional 
do Trabalho sobre o registro de todas as ratifica~es e denúncias 
que lhe sejam comunicadas pelos Membros da Organiza~o. 

2. . Ao notificar aos Membros da Organiza~o o registro 
da segunda ratifica~ao que lhe tenha sido comunicado, o Diretor
·Geral chamará a aten~ao dos Membros da Organiza~o para a data 
em que a presente conven~o entrará em vigor. 

Artigo 34 

O Diretor-Geral da Reparti~o Internacional do Trabalho 
comunicará ao Secretário-Geral das Nacoes Unidas, para fins de 
registro, nos termos do artigo 102 da Carta das Na~oes Unidas, 
informacoes completas sobre todas as ratifica~es e todos os atos 
de denúncia que tenha registrado em conformidade comos artigos 
precedentes. 

Artigo 35 

· Sempre que julgar necessário o Conselho Administrativo da 
Reparti~o 1 nternacional do Trabalho apresentará a Conferencia ' . 
Geral um relatório sobre a aplica~o da presente conven~o e 
examinará se cabe incluir na ordem do dia da Conferencia a ques
tao de sua revisao total ou parcial. 

Artigo 36 

1. No caso de adotar a Conferencia urna nova convenc§o 
que importe em revisao total ou parcial da presente convenc§o, 
e a menos que a nova conven~o nao disponha em contrário: 

a) a ratifica~o da nova conven~o por um Membro, qúe 
importe em revisao, acarretaria de pleno direito, nao obstante 
o artigo 32 acima, a denúncia imediata da presente conven~o, 
sob reserva de que a nova convencao tenha entrado em vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da nova conven~o, 
a presente convencao deixaria de ficar aberta a rat ifica~o dos 
Membros. 
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2. A presente convenc§o permanecería, entretanto, em 
vigor em sua forma e conteúdo para os Membros que a tivessem 
ratificado, e que nao ratificassem a nova conven~o. 

As versiSes francesa e inglesa do texto da presente convent;ao 
fazem igualmente fé. 

Artigo 37 

O texto que precede é o texto autentico da convent;ao devi
damente aprovada pela Conferencia Geral da Organizacao Interna
cional do Trabalho em sua quadragésima sessao, realizada em 
Genebra e que foi encerrada em 27 de junho de 1957. 

Publicado no Diário Oficial, de 20 de julho de 1966. 
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12 
Da ccm-sTITUICft o 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
de 24 de janeiro de 1967 

Art 4. l ncluem-se entre os bens da Uniao: l V - as terras 
ocupadas pelos silvícolas; 

Art. 198. As terras habitadas pelos silv(colas sao ina
lienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a 
sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usu
fruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes. 

§ 1 Q F icam declaradas a nulidade e a extincá'o dos efeitos 
jurídicos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, 
a posse ou a ocupac§o de terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 2Q A nulidade e extinc§o de que trata o parágrafo ante
rior nao dao aos ocupantes direito a qualquer acao ou indenizacao 
contra a Uniao e a Funda~ao Nacional do fndio. 
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13 
LEI N.º 5. 371 

de 5 de dezembro de 1967: 
Autoriza a instituicao da 

"Fundacao Nacional do Indio" 
~ 

e dá outras providencias 

Art. 1Q Fica o Governo Federal autorizado a instituir urna 
fun~o, com patrimonio próprio e personalidade jurídica de direi
to privado, nos termos da lei civil, denominada "Funda~o Nacio

. nal do fndio", comas seguintes finalidades: 

1 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento 
da política indigenista, baseada nos princípios a seguir enumera-
dos: , 

a) respeito a pessoa do índio e as instituicoes e comuni
dades tribais; 

b) garantía a posse permanente das terras que habitam e 
ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes; 

e) preservacao do equilíbrio biológico e cultural do ín
dio, no seu contacto coma sociedade nacional; 

d) resguardo a aculturacao espontanea do índio, de for
ma a que sua evolu~o sócio-económica se processe a salvo de mu
dan~s bruscas; 
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.. 11 - gerir o Patrimonio Indígena, no sentido de sua con-
serva~o, amplia~o e valorizac§o; 

111 - promover levantamentos, análises, estudos e 
pesquisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas; 

1 V - promover a presta~o da assistencia médico-sanitá
ria aos índios; 

V - promover a educacao de base apropriada do índio 
visando a sua progressiva integrac§o na sociedade nacional · , 

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgac§o, o inte
resse coletivo para a causa indigenista; 

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e 
nas matérias atinentes a protec§o do índio. 

Parágrafo único. A Fundac;:ao exercerá os poderes de repre
senta~ao ou assistencia jurídica inerentes ao regime tutelar do (n

dio, na forma estabelecida na legislac§o civil comum ou em leis es
peciais. 

Art. 2Q O patrimonio da Fundac§o será constitu(do: 

1 - pelo acervo do Servico de Protecao aos rndios 
(SPI), do Conselho Nacional de Protec§o aos rndios (CNPI) 
e do Parque Nacional do Xingu (PNX); 

11 - pelas dotac;:é5es orc;:amentárias e créditos adicionais 
que lhe forem atribuídos; 

111 - pelas subvenc;:é5es e doacoes de pessoas f (sicas, enti~ 
dades públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais; 

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de "Ser
vicos prestados a terceiros; 

V - pelo dízimo de renda líquida anual do Patrimonio 
Indígena. 

§ 1Q Os bens, rendas e servic;:os da Fundac;:ao sao isentos de 
impostas federais, estaduais e municipais, de conformidade coma 
letra "c", item.111, do art. 20 da Constitui~o. 

§ 2Q O orc;:amento da Uniao consignará, em cada exercí
cio, recursos suficientes ao atendimento das despesas da Funda
cao. 

~ 
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§ 3Q A Funda~o poderá promover a obtenc§o de coope
ra~o financeira e assistencia técnica internas ou externas, públicas 
ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicacao aos planos 
estabelecidos. 

Art. 3Q As Rendas do Patrimonio 1 ndígena serao adminis
tradas pela Fundac§o tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 - emancipac§o económica das tribos; 
11 - acréscimo do patrimonio rentável; 

111 - custeio dos servicos de assistencia ao índio. 

Art. 4Q A Fundac§o terá sede e foro na Capital Federal 
e se regerá por Estatutos aprovados pelo Presidente da República. 

§ 1Q A Fundac§o será administrada por um Conselho Di
retor, composto de pessoas de ilibada reputa~o, representantes de 
órgaos públicos ou entidades interessadas e escolhidas na forma 
dos Estatutos. 

§ 2Q A Fundac§o ficará vinculada ao Ministério do 1 nterior, 
ao qual caberá promover o ato de sua instituic;:ao, nos termos da 
Lei. 

Art. 5Q A Fundac§o, independentemente da sup·ervisao mi
nisterial prevista no Decreto-Leí nQ 200, de 25 de fevereiro de 
1967, prestará contas da gestao do Patrimonio 1 ndígena ao M inis
tério do 1 nterior. 

Parágrafo único. Responderá a Fundac;:ao pelos danos que os 
seus empregados causem ao Patrimonio 1 nd ígena, cabendo-lhes 
ac§o regressiva contra o empregado responsável , nos casos de cul
pa ou dolo. 

Art. 6Q lnstituída a Fundac;:ao, ficarao automaticamente 
extintos o Servic;:o de Protec§o aos rndios (SPI), o Conselho 
Nacional de Protec;:ao aos rndios (CNPI) e o Parque Nacional do 
Xingu (PNX). 

Art. 7Q Os quadros de pessoal dos órgaos a que se refere o 
artigo anterior serao considerados em extin~o, a operar-se grada
tivamente, de acorde com as normas fixadas em Decreto. 

§ 1 Q Os servidores dos quadros em extinc;:ao passarao a 
prestar servic;:os a Fundac;:ao, consoante o regime legal que lhes é 
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pr6prio, podendo, entretanto, optar pelo regime da legislac§o tra
" balhista, a juízo da Diretoria da Fundacá'o, conforme normas a 

serem estabelecidas em Decreto do Poder Executivo. 

§ 2Q O tempo de servico prestado a· Funda<;a'o em regime 
trabalhista, na forma do parágrafo anterior, será contado como de 
servico público para os fins previstos na legislacao federal. 

§ 3Q A Funda<;§o promoverá o aproveitamento em 6rgaos 
federais e, mediante convenio nos Estados e Municípios, dos ser
vidores referidos neste artigo, que nao forem considerados neces
sários aos seus servicos, tendo em vista o disposto no artigo 99 do 
Decreto-Lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 8Q A Fundac;io poderá requisitar servidores federais, 
estaduais e municipais, inclusive autárquicos, na forma da legisla-- . cao em vigor. 

Parágrafo único. Os servidores requisitados na forma deste 
artigo poderao optar pelo regime trabalhista peculiar a Fundac;io, 
durante o paríodo em que permanecam a sua disposic§o, contan
do-se o tempo de servieo assim prestado para efeito de direitos 
e vantagens da funcao pública. 

Art. 9Q As dotacoes orcamentárias consignadas ao Servico 
de Protec;io aos f ndios (SPI), ao Conselho Nacional de Prot~o 
aos fndios (CNPI), e ao Parque Nacional do Xingu (PNX) no 
Orcamento da Uniao, serio automaticamente transferidas para a 
Fundac;i~, na data de sua instituicao. 

Art. 10. Fica a Fundac;io autorizada a examinar os acor
dos, convenios, contratos e ajustes firmados pelo SPI, CNPI e 
PNX, podendo ratificá-los, modificá-los ou rescindí-los, sem pre
juízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada, nos termos do art. 150 e § 3Q e 22 da Constitui
c;io do Brasil. 

Parágrafo único. Vetado 

Art. 11. Sao extensivos a Fundac;io e ao Patrimonio Indí
gena os privilégios da Fazenda Pública, quanto a impenhorabili
dade de bens, rendas e servicos, prazos processua is, ·acoes especia is 
e exclusivas, juros e custas. 
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Art. 12. Cumpre a Fundac;io elaborar e propor ao Poder 
Executivo Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso, 
sobre o Estatuto Legal do fndio Brasileiro. 

Art. 13. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ~ublica
c§o desta Lei, o Ministro do Interior, ouvida a Pr~cu.radona-G~ral 
da República, submeterá ao Presidente. d~ Repubhca o pro1eto 
dos Estatutos da Funda<;a'o Nacional do Indio. 

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica<;ao 
revogadas as disposicoes em contrário. 

A. COSTA E SILVA - Presidente da República. 

Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1967. 
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DECRETO-LE! N.º 423 

de 21 de janeiro de 1969: 
Dá nova reda~áo ao artigo 4.º da Leí n.º 5 . 371, 

de 5 de dezernbro de 1967 

O Presidente da República, no uso das atribui~oes que lhe 
confere o § 1Q do art. 2Q do Ato Institucional nQ 5, de 13 de 
dezembro de ·1968, e tendo em vista o Ato Complementar nQ 38, 
de 13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1Q O art. 4Q , e seus parágrafos, da Lei nQ 5.371, de 5 
de dezembro de 1967, que autoriza a ¡nstitui~ao da Funda~o Na
cional do fndio (FNI) e dá outras providencias, passam a vigorar 
coma seguinte reda~o: 

"Art. 4Q A Funda(fá'o terá sede e foro na Capital Federal e se 
regerá por Estatutos aprovados pelo Presidente da República. 

Parágrafo único. A funda~ao ficará vinculada ao Ministério do 
1 nterior, nos termos do Decreto-leí nQ 200-67 ". 

Art. 2Q Este Decreto-Leí entrará em vigor na data de sua pu
blica~ao, revogadas as disposi~oes em contrário. 

Brasília, 21 de janeiro de 1969; 148Q da Independencia e 
81Q da República. 

A. COSTA E SILVA - Afonso A. Lima. 

Publicado no Diário Oficial de 22 de janeiro de 1969. 
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15 
LEI N.º 6. 001 

de 19 de dezernbro de 1973: 
Dispóe sobre o Estatuto do índio 

ESTATUTO DO INDIO 

O Presidente da República. 

Fa<;o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

TITULO 1 

Dos Principios e Defini~iies 

Art. 1Q Esta Lei regula a situac§o jurídica dos índios ou sil
vícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preser
var a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, a 
comunhao nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e as comunidades indígenas se 
estende a prot~ao das leis do País, nos mesmos termos em que se 
aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e 
tradi<;oes indígenas, bem como as condi~oes peculiares reconheci
das nesta Lei. 

Art. 2Q Cumpre a Uniao, aos Estados e aos Munic(pios, bem 
como aos órgaos das respectivas administra~oes indiretas, nos li-
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" mites de sua competencia, para a protecao das comunidades indí
genas e a preservac§o dos seus direitos: 

·1 - estender aos indios os benefícios da legislacao co
mum, sempre que possível a sua aplicac;:ao; 

11 - prestar assistencia aos índios e as comunidades in
d (genas ainda nao integradas a comunhao nacional; 

111 - respeitar, ao proporcionar aos (ndios meios para o 
seu desenvolvimento, as peculiaridades inerentes a sua condic;:§o; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha 
dos seus, meios de vida e- subsistencia; 

V - garantir aos índios a permanencia voluntária no 
· seu habitat, proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvi
mento e progresso; 
- VI - respeitar, no processo de integrac;:ao do índio a co-

. munhao nacional, a coesao das comunidades indígenas, os seus va
lores culturais, tradic;:oes, usos e costumes; 

V 11 - executar, sempre que possível mediante a colabora
c;:ao dos índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as 
comunidades indígenas; 

VI 11 - utilizar a cooperac;:ao, o espfrito de iniciativa e as 
qualidades pe·ssoais do índio, tendo em vista a melhoria de ~as 
. condi~6es de vida e a sua integrac;:ao . no processo de desenvolví-
mento; 

' 1 X - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos 
termos da Constituic;:ao, a posse permanente das terras que habi
tam, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das rique
zas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos 
civis e políticos que em face da legislac;:§o lhes couberem. 

Parágrafo único. Vetado. 

· Art. 3Q Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as defini
c;:oes a seguir discriminadas: 

1 -- fndio ou Silvícola - t todo indivíduo de origem 
e ascendencia pré-colombiana que se identifica e é identificado· co-
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mo pertencente a um grúpo étnico cujas características culturais 
o distinguem da sociedade nacional; 

11 - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - ~ um 
conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo emes
tado de completo isolamento em relac;:ao aos outros setores da co
munhao nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, 
sem contudo estarem neles integrados. 

Art. 4Q Os índios sao considerados: 

1 - lsolados - Ouando vivem em grupos desconheci
dos ou de que se possuem poucos e vagos informe·s através de con
tatos eventuais com elementos da comunhao nacional; 

11 - Em vias de integrac;:ao - Ouando, em contato in
termitente ou permanente com grupos estranhos, conservam 
menor ou maior parte das condic;:oes de sua vida nativa, mas acei
tam algumas práticas e modos de existencia comuns aos demais se
tores da comunhao nacional, da qual vao necessitando cada vez 
ma is para o próprio sustento; 

111 - 1 ntegrados - Cuando incorporados a comunhao 
nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ain- - i 

da que conservem usos, costumes e tradic;:oes característicos da sua 
cultura. 

TllULO 11 

Dos Direitos Civis e Polfticos 

CAPllULO 1 

Dos Principios 

Art. 5Q Aplicam-se aos índios ou silv(cclas as normas dos 
artigas 145 e 146, da Constituic;:ao Federal, relativas a nacionali
dade e a cidadania. 

Parágrafo único. O exerc(cio dos direitos civis e políticos pelo 
índio depende da verificac;:§o das condic;:oes especiais estabeleci
das nesta Lei e na legislac;:ao pertinente. 
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Art. 6Q Serao respeitados os usos, costumes e tradicoes das 
'" comunidades indígenas e seus efeitos, nas relacoes de família, na 

ordem de sucessao, no regime de· propriedade e nos atos ou neg6-
cios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicac§o do di
reito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum a re
lacoes entre índios nao-integrados e pessoas estranhas a comunida
de indígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e 
ressalvado o disposto nesta Lei. 

CAPl"rULO 11 

Da Assistencia ou Tutela 

Art. 7Q Os índios e as comunidades indígenas ainda nao in
tegrados a comunhao nacional ficam sujeitos ao regime tutelar es
tabelecido nezta Lei. 

§ 1 Q Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se 
no que couber os pnncípios e normas da tutela de ~ireito comum, 
independendo, todavía, o exercício da tutela da especializac;8o 
de bens imóveis em hipoteca legal, bem como da prestac;8o de 
cau<;ao real ou fidejussória. 

§ 2Q 1 ncumbe a tutela a Uniao, que a exercerá através do 
competente órgao federal de assistencia aos silvícolas. 

Art. 8Q Sao nulos os atos praticados entre o índio nao-in
tegrado e qualquer pessoa estranha a comunidade indígena quando 
nao tenha havido assistencia do órgao tutelar competente. 

Parágrafo único. Nao se aplica a regra deste artigo no caso em 
que o índio revele consciencia e conhecimento do ato praticado, 
desde que nao lhe seja prejudicial, e da extensao dos seus efeitos. 

Art . 9Q Oualquer índio poderá requerer ao Juízo compe
tente a sua liberacao do regime tutelar previsto nesta Lei, investin
do-se na plenitude da capacidade civil, desde que preencha os re
quisitos seguintes: 

1 - idade mínima de 21 anos; 
·11 - conhecimento da 1 íngua portuguesa; 
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111 - habilitac§o para o exercício de atividade útil, na 
comunhao nacional; 

IV - razoável compreensao dos usos e costumes da co
munhao nacional. 

Parágrafo único. O Juiz decidirá ap6s instruc§o sumária, ou
vidos o 6rgao de assistencia ao índio e o M inistério Público, trans
crita a sentenca concessiva no registro civil. 

Art. 1 O. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pe
dido escrito do interessado, o órgao de assistencia poderá reconhe
cer ao índio, mediante declaracao formal, a condic;8o de integrado, 
cessando toda restricao a capacidade, desde que, homologado ju
dicialmente o ato, seja inscrito no registro civil. 

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, 
poderá ser declarada a emancipacao da comunidade indígena e de 
seus membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde 
que requerida pela maioria dos membros do grupo e comprovada, 

\ 

em inquérito realizado pelo órgao federal competente, a sua plena 
integra<;ao na comunhao nacional. 

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, e~i

gir-se-á o preenchimento, pelos requerentes, dos requisitos estabe
lecido no artigo 9Q . 

CAPllU LO 111 

Do Registro Civil 

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos 
índios nao-integrados, serao registrados de acordo com a legislac;8o 
comum, atendidas as peculiaridades de sua condic;8o quanto a 
qualificac;8o do nome, prenome e filiac;8o. 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interes
sado ou da autoridade administrativa competente. 

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgao competente de 
assistencia, para o registro administrativo de nascimentos e óbitos 
dos índios, da cessacao de sua incapacidade e dos casamentos con
tra (dos segundo os costumes tribais. 
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Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quan-
1' do couber, documento hábil para proceder ao registro civil do 

ato correspondente, admitido, pa falta deste, como meio subsidiá- · 
rio de prova. 

CAPliULO IV 

Das Condi~oes de Trabalho 

Art. 14. Nao haverá discriminac§o entre trabalhadores in
dígenas e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direi
tos e garantias das leis trabalhistas e de previdencia social. 

Parágrafo único. i: permitida a adaptac§o de condi~oes de 
trabalho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o 
índio. 

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locacao de 
servicos realizados com os índios de que trata o art. 4Q , 1. 

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locacao de servir;os 
realizados com indígenas em processo de integra~o ou habitantes 
de parques ou colonias agrícolas dependerao de prévia aprovacao 
do órgao de prote~o ao índio, obedecendo, quando necessário, 
as normas próprias. 

§ 1Q Será estimulada a realiza~o de contratos por equipe, 
ou a domicílio, sob a orienta~o do órgao competente, de modo a 
favorecer a continuidade da vida comunitária. 

§ 2Q Em qualquer caso de presta~o de servicos por indí
genas nao-integrados, o órgao de prot~o ao índio exercerá per
manente fiscaliza~o das condicoes de trabalho, denunciando os 
abusos e providenciando a aplicacao das sancoes cabíveis. 

§ 3Q O órgao de assistencia ao indígena propiciará o aces
so, aos seus quadros, de índi_os integrados, estimulando a sua espe
cializacao indigenista. 
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Tl'TULO 111 

Das Terras dos lñdios 

CAPliULO 1 

Das Disposi~oes Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
1 - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas 

a que se referem os artigas 4Q , IV, e 198, da Constituicao; 
11 - as áreas reservadas de que trata o Capítulo 111 deste 

Título; 
111 - as terras de domínio das comunidades indígenas ou 

de silvícolas. 
Art. 18. As terras indígenas nao poderao ser objeto de ar- · 

rendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja 
o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou 

· pelos silvícolas. 
§ 1 Q Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos 

grupos tribais ou comunidades indígenas a prá!~ca ~a caca, pesca 
ou coleta de frutos assim como de atividade agropecuária ou ~extra
tiva. 

§ 2Q Vetado. 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orienta~o 
do órgao federal de assistencia ao índio, serio administrativamente 
demarcadas, de acorde com o processo estabelecido em decreto · 
do PO'ter Executivo. 

§ 1Q A demarca~o promovida nos termos deste . artigo, 
homologaqa pelo Presidente da República, será registrada em livto 
próprio do Servico do Patrimonio da Uniao (SPU) e do registro 
imobiliário da comarca da situa~o das terras. 

§ 2Q Contra a demarca~o processada nos termos deste 
artigo nao caberá a concessao do interdito possessório, facultado 
aos interessados contra ela recorrer a acao petitória ou a demar
catória. 
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Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos 
" adiante enumerados, poderá a Uniao intervir, se nao houver solu

cao alternativa, em área indígena, determinada a providencia por 
decreto do Presidente da R epublica. 

§ 1 Q A intervencao poderá ser decretada: 
a) para por termo a luta entre grupos tribais; 

b) para combater graves surtos epidemicos, que possam 
acarretar o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal 
que ponha em risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal; 

c) por imposicao da seguranca nacional; 

d) para a realizacao de obras públicas que interessam 
ao desenvolvimento nacional; 

e) para reprimir a turbacao ou esbulho em larga escala; 

f) para a exploracao de riquezas do subsolo de relevante 
interesse para a seguranca e o desenvolvimento nacional. 

§ 2Q A intervenc§o executar-se-á nas condicoes estipuladas 
no decreto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, 
segundo a gravidade do fato, urna ou algumas das medidas seguin
tes: 

a) contenc§o de hostilidade, evitando-se o emprego de 
forca contra os índios; 

b) deslocamento temporário de grupos tribais de urna 
para outra área; 

c) remocao de grupos tribais de urna para outra área. 
' 

§ 3Q Somente caberá a remocao de grupo tribal quando 
de todo impossível ou desaconselhável a sua permanencia na área 
sob intervenc§o, destinando-se a comunidade ind(gena removida 
área equivalente a anterior, inclusive quanto as condicoes ecoló
gicas. 

§ 4Q A comunidade indígena removida será integralmente 
ressarcida dos preju (zos decorrentes da remoc§o. 

§ 5Q O ato de i ntervencao terá a assistencia d ireta do 6r
gao federal que exercita a tutela do índio. 
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Art. 21. As terras espontanea e definitivamente abandona
das por comunidade indígena ou grupo tribal reverterio, por pro
posta do órgao federal de assistencia ao (ndio e mediante ato 
declaratório do Poder Executivo, a posse e ao domínio pleno da 
Uniao. 

CAPllULO 11 

Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente 
das terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das rique
zas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos 
deste artigo, sao bens inalienáveis da Uniao (artigos 4Q I IV, e 198, 
da Constitu icao Federal). 

Art. 23. Considera-se posse do fndio ou silv(cola a ocupac§o 
efetiva da terra, que, de acorde com os usos, costumes e tradic0es 
tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável a 
sua subsistencia ou economicamente útil. 

Art. 24. O usufruto assegúrado aos (ndios ou silvícolas com
preende o direito a posse, uso e percepc§o das riquezas naturais e 
de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao 
produto da exploracao económica de tais riquezas naturais e utili
dades. 

§ 1 Q 1 ncluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios 
e seus acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das 
vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2Q l: garantido ao fndio o exclusivo exerc(cio da caca e 
pesca nas áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por for
ma suasória as medidas de polícia que em relac§o a ele eventual
mente tiverem de ser aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos 
tribais a posse permanente das terras por eles habitadas, nos ter
mos do artigo 198, da Constituic§o Federal, independerá de sua 
demarcac§o, e será assegurado pelo órgao federal de assistencia aos 
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silvfcolas, atendendo a situa~ao atual e ao consenso histórico sobre 
" a antigüidade da ocupa~ao, sem preju(zo das medidas cab(veis que, 

na omissao ou erro do referido órgao, tomar qualquer dos Poderes 
da República. 

CAPITULO 111 

Das Areas Reservadas 

Art. 26. A Uniao poderá estabelecer, em qualquer parte do 
territór-io nacional, áreas destinadas a posse e ocupac;ao pelos (n

dios, onde possam viver e obter meios de subsistencia, com direito 
ao usufruto e utiliza~ao das riquezas naturais dos bens nelas 
existentes, respeitadas as restric;oes legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo nao 
se confundem comas de posse imemorial das tribos indígenas, po
dendo organizar-se sob urna das seguintes modalidades: 

a) reserva indígena; 

b) parque indígena; 

c) colonia agrícola indígena; 

d) território federal indígena; 

Art. 27. Reserva indígena é urna área destinada a servir de 
habitat a grupo indígena, comos meios suficientes a sua subsisten
cia. 

Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse 
de fndios, cujo grau de integrac;ao pern1ita assistencia económica, 
educacional e sanitária de flora e fauna e as beleza~ naturais da re-
giao. 

§ 1 Q- Na administra<;ao dos parques serao respeitados a 
liberdade, usos, costumes e tradi<;oes dos índios. 

§ 2Q As rr.edidas de polícia, necessárias a ordem interna e a 
preservavao das riquezas existentes na área do parque, deverao ser 
tomadas por meios suasórios e de acorde com o interesse dos fn
dios que nela habitem. 

§ 3Q O lotea mento das terras dos parques indígenas obe
decerá ao regirne de propriedade, usos e costumes ~ribais, bem co-
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mo as normas administrativas nacionais, que deverao ajustar-se aos 
interesses das comunidades indfgenas. 

Art. 29. Colonia agrícola ·indígena é a área destinada a 
explorac;ao agropecuária, administrada pelo órgao de assistencia ao 
índio, onde convivam tribos aculturadas e membros da comunida
de nacional. 

Art. 30. Território Federal indígena é a unidade adminis
trativa subordinada a Uniao, instituída em regiao na qual pelo me
nos um ten;:o da popula<;ao seja formado por índios. 

Art. 31. As disposic;oes deste Capítulo serao aplicadas, no 
que couber, as áreas em que a posse decorra da aplicac;ao do artigo 
198, da Constitu ic;ao Federal. 

CAPllULO IV 

Das Terras de Domlnio lnd/gena 

Art. 32. Sao de propriedade plena do índio ou da comuni
dade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das 
formas de aquisic;ao do domínio, nos termos da legisla~ao civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou nao, que ocupe como pró
prio, por dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüen
ta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo nao se aplica as ter
ras do domínio da Uniao, ocupadas por grupos tribais, as áreas 
reservadas de que trata esta Lei, nen1 as terras de propriedade 
coletiva de grupo tribal. 

CAPl'TULO V 

Da Defesa das Terras lnd/genas 

Art . . ~4 . O órgao federal de assistencia ao índio poderá so
licitar a colabora<;ao das For~as Armadas e Auxiliares e da Polícia 
Federal, para assegurar a prote<;ao das terras ocupadas pelos índios 
e pelas comunidades indfgenas. 

- 139 -



r, 

11 

I' 

11 
~ 

1 

,, 

,, 

1 

11 
1 

,, ,, 

1 

1 

,, 

Art. 35. Cabe ao órgao federal de assistencia ao índio a de
~ fesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comu

nidades indígenas. 

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, com
pete a Uniao adotar as medidas administrativas ou propor, por in
termédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais ade
quadas a prot~o da posse dos silv(colas sobre as terras que ha
bitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste 
artigo forem propostas pelo órgao federal de assistencia, ou con
tra ele, a Uniao será litisconsorte ativa ou passiva. 

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas sao 
partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo
-lhes, no caso, a assistencia do Ministério Público Federal ou do 
órgao de protec;ao ao índio. 

Art. 38. As terras indígenas sao inusucapíveis e sobre e las 
nao poderá recair desapropriac;ao, salvo o previsto no artigo 20. 

TfTULO IV 

Dos Bens e Renda do Patrimf.Jnio lnd(gena 

Art. 39. Constituem bens do Patrimonio indígena: 

1 - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tri
bais ou comunidades indígenas; 

11 - O usufruto exclusivo das riquez~s naturais e de 
todas as utilidades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais 
ou comunidades indígénas e nas áreas a eles reservadas; 

. 
111 - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer 

título. 

Art. 40. Sao titulares do Patrimonio indígena: 

1 - a populac;ao indígena do País, no tocante a bens ou 
rendas pertencentes ou destinados aos silvícolas, sern discrimina
c;ao de pessoas ou grupos tribais; 
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11 - o grupo tribal ou comunidade indígena determina
da, quanto a posse e usufruto das terras por ele exclusivamente 
ocupadas, ou a ele reservadas; 

111 - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado 
no título aquisitivo da propriedade, em relac;ao aos respectivos 
imóveis ou móveis. 

Art. 41. Nao integram o Patrimonio indígena: 

1 - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio 
ou silvícola, individualmente considerado, e o usufruto das respec-
tivas riquezas naturais e utilidades; · 

11 - a habitac;ao, os móveis e utensílios domésticos, os 
objetos de uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos 
da lavoura, cac;a, pesca e coleta ou do trabalho ern geral dos silvi'-
colas. 

Art. 42. Cabe ao órgao de assistencia a gestao do Patrimo-
nio indígena, propiciando-se, porém, a participac;:ao dos silvícolas 
e dos grupos tribais na administrac;:ao dos próprios bens, sendo-lhes 
totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade 
efetiva para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimonio 1 n
dígena será permanentemente atualizado, procedendo-se a fiscali 
zac;:ao rigorosa de sua gestao, mediante controle interno e externo, 
a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administrado-

res. 
Art. 43. A renda indígena é o resultante da aplica9(lo de 

bens e utilidad es integrantes do Patrimonio 1 nd ígena, sob a respon
sabilidade do órgao de assistencia ao índio. 

§ 1 q A renda indígena será preferencialmente reaplicada 
em atividades rentáveis ou utilizada em programas de assistencia ao 

índ io . 
§ 2Q A reaplicac;:ao prevista no parágrafo anterior reverterá 

principalmente em benefício da comunidade que produziu os pri
meiros resultados económicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, semente 
pelos silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclu-
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"sividade o exercício da garimpagem, faisca~o e cata das áreas re
feridas. 

Art. 45. A explora~o das riquezas do subsolo nas áreas per
tencentes aos índios, ou do domínio da UrJiao, mas na posse de 
comunidades indígenas, far-se-á nos termos da legislac§o vigente, 
observado o d isposto nesta Lei. 

§ 1Q O Ministério do Interior, através do órgá'o competen
te de assistencia aos í ndios, representará os interesses da u·niao, 
como proprietário do solo, mas a participacao no resultado da 
explorac§o, as indenizacoes e a renda devida pela ocupac§o do 
terreno, reverterao em benef(cio dos índios e constituirá'o fontes 
de renda indígena. 

§ 2Q Na salvaguarda dos interesses do Patrimonio indígena 
e do bem-estar dos silvícolas, a autorizacao de pesquisa ~u lavra, 
a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a prévio entendi
mento como órgao de assistencia ao índio. 

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas conside
radas em regime de preservac§o permanente, de acordo coma letra 

' -

g e § 2Q , do artigo 3Q do Código Floresta!, está condicionado a 
existencia de programas ou projetos para o aproveitamento das ter
ras respectivas na explorac§o agropecuária, na indústria ou no 
reflorestamento. 

TllULO V 

Da Educa~ao, Cultura e Saúde 

Art. 47. 1: assegurado o respeito ao patrimonio cultural das 
comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expres-... sao. 

Art. 48. Estende-se a populacao indígena, com as necessá-
rias adaptacoes, o sistema de ensino em vigor no País. -

Art. 49. A alfabetizac§o dos índios far-se-á na língua do 
grupo a que pertencam, e em portugues, salvaguardado o uso da 
primeira. 

Art. 50. A educac§o do índio será orientada para a integra
~º na comunhio nacional mediante processo de gradativa com-
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preensao dos problemas gerais e valores da sociedade nacional, 
bem como do aproveitamento de suas aptidoes individuais. -

Art. 51. A assistencia aos menores, para fins educacionais, · 
será prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar 
ou tribal. 

Art. 52. Será proporcionada ao (ndio a formac§o profissio
nal adequada, de acordo com o seu grau de aculturac§o. 

. Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais seraoestimulados, 
no sentido de elevar o padrao de vida do índio coma conveniente 

' adaptac§o as oondh;oes técnicas modernas. 

Art. 54. Os índios tem direito aos meios de protecao a saú- .· 
de facultados a comunhao nacional. 

Parágrafo único. Na infancia, na maternidade, na doenca e na 
velhice, deve ser assegurada ao silvícola especial assistencia dos po
deres públicos, em estabele~imentos a esse fim destinados. 

Art. 55. O regim_e geral da previdencia social será extensivo 
aos índios, atendidas as condicoes sociais, económicas e culturais 
das comunidades beneficiadas. 

TliULO VI 

Das Normas Penais 

CAPllULO 1 

Dos Principios 

Art. 56. No caso de condenacao de índio por infrac§o pe
nal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicac§o o juiz atenderá 
também ao grau de integrac§o do silvícola. 

Parágrafo único. As penas de reclusao e de detenc§o serao 
cumpridas, se possível, em regime de semiliberdade, no local de 
funcionamento do órgao federal de assistencia aos índios mais pró
ximo da habitac§o do condenado. 

Art. 57. Será tolerada a aplicac§o, pelos grupos tribais, de 
acordo com as instituicoes próprias, de sancoes penais ou discipli-
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nares contra os seus membros, desde que nlo revistam caráter 
" cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. 

CAPllULO 11 

Dos Crimes Contra os Indios 

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura 
indígena: 

1 - escarnecer de cerimonia, rito, uso, costume ou tra
dh;ao culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer 
modo, a sua prática. Pena - deten~o de um a tres meses; 

11 - utilizar o índio ou comunidade indígena como 
objeto de propaganda turística ou de exibic;á'o para fins lucrativos. 
Pena -- detenc;ao de dois a seis meses; 

111 - propiciar, por qualquer meio, a aquisi~o, o uso e a 
dissemina~o de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre ín
dios nao-íntegrados. Pena - deten~o de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo sao agrava
das de um terc;o, quando o crime for praticado por funcionário ou 
empregado do órgao de assistencia ao índio. 

Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimonio 
ou os costumes, em que o ofendido seja índio nao-integrado ou co
munidade indígena, a pena será agravada de um terc;o. 

TfTULO VII 

Disposi9oes Gerais_ 

Art. 60. Os bens e rendas do Patrimonio 1 ndígena gozam de 
plena isenc;ao tributária. 

Art. 61 . Sao extensivos aos interesses do Patrimonio Indíge
na os privilégios da Fazenda Pública, quanto a impenhorabilidade 
de bens, renda e servic;os, ac;oes especiais, prazos processuais, juros 
e custas. 

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinyao dos efei
tos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham por obje-
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to o domínio, a posse ou a ocupac§o das terras habitadas pelos ín
dios ou comunidades indígenas. 

§ 1 Q Aplica-se o disposto neste artigo as terras que tenham 
sido desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtu
de de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

§ 2Q Ninguém terá direito a ac§o ou indenizac§o contra a 
Uniao, o órgao de assistencia ao índio ou os silvícolas em virtude 
de nulidade e extinc§o de que trata este artigo, ou de suas conse
qüencias económicas. 

§ 3Q Em caráter excepcional e a ju ízo exclusivo do diri
gente do órgao de assistencia ao índio, será permitida a continua
c;ao, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de arrenda
mento em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinc§o acar
rete graves conseqüencias sociais. 

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminar
mente em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patri
monio Indígena, sem prévia audiencia da Uniao e do órgao de pro
t~o ao índio. 

Art. 64. Vetado 

Parágrafo único. Vetado 

Art. 65. O Poder Executivo fará , no prazo de cinco anos, 
a demarcac;ao das terras indígenas, ainda nao demarcadas. 

~rt. 66. O órgao de protec;ao ao silv(cola fará divulgar e 
respe1tar as normas da Convenc;ao 107, promulgada pelo Decreto 
nQ 58.824, de 14 de julho de 1966. 

Art. 67. t mantida a Lei nQ 5.371 , de 5 de dezembro de 
1967. 

Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica
c;á'o, revogadas as disposic;oes em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152Q da 1 ndependencia 
e 85Q da República - EMfLIO G. MtDICI - Alfredo Buzaid -
Antonio Delfim Netto - José Costa Cavalcanti. 

Publicado no Diár io Oficial de 21 de dezembro de 1973. 
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16 
DECRETO N.º 84.638 

de 16 de abril de 1980: 
Aprova novo Estatuto para a Funda~ao Nacional 

do 1ndio - FUNAI 

O P r e s i d e n t e ·da R e p ú b 1 i e a, no uso das atribui
~oes que lhe confere o artigo 81, item 111, da Constitui~o e ten
do em vista o disposto nas Leis n. 5.371, de 5 de dezembro de 
1967, e 6.001, de 19-de dezembro de 1973. 

DECRETA: 

Art. 1'? - Fica aprovado o novo Estatuto da Funda<;ao 
Nacional do fndio - FUNAI, que com este abaixo assinado pelo 
ministro de Estado do 1 nterior. 

Art. 2'? - Este decreto entrará em vigor na data de sua 
publica~ao, revogado o Decreto n. 68.377, de 19 de mar<;o dé 
1971 e demais disposi<;oes em contrário. 

Brasilia, 16 de abril de 1980, 159'? da Independencia e 
92'? da República. 

JO.A.O FIGUEI REDO 
Mário David Andreazza 
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ESTATUTO DA FUNDACAO NACIONAL DO fNDIO 

CAPITULO 1 

DENOMINACAO, NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 1<?- A Fundac;ao Nacional do fndio, instituída em 
virtude da Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, como pessoa 
jurídica de direito privado, com patrimonio próprio, nos termos 
da lei civil, com sede e foro na Capital Federal, reger-se-á pelo pre
sente Estatuto e pela legislac;ao pertinente, tendo por finalidade: 

1 - exercer, em nome da Uniao, a tutela dos índios 
e das comunidades indígenas ainda nao integradas a comunhao 
nacional; 

11 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimen
to da política indigenista, baséada nos principios a seguir enume
rados: 

a) respeito a pessoa do indio e as instituic;oes e comuni
dades tribais; 

b) garantía a irialienabilidade e a posse das terras habita
das pelos indios e ao usufruto exclusivo das riquezas naturais 
e de todas as utilidades nelas existentes; 

c) preservac;§o do equilibrio biológico e cultural do 
índio, no seu contacto coma sociedade nacional; 

d) resguardo- a aculturac;§o espontanea do índio, de 
forma a processar-se sua evoluc;ao sócio-económica a salvo de 
mudanc;as bruscas; 

111 - gerir o patrimonio indígena, visando a sua conser
vac;ao, ampliac;§o e valoriza~o; 

1 V - promover levantamentos, análises, estudos e pes
quisas científicas sobre o índio e os grupos sociais indígenas, vi
sando a preservac;ao das culturas e a adequa~o dos programas 
assistenciais; 

V - promover a presta~ao de assistencia médico-sani
tária aos índios; 
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VI - promover a educac;ao de base apropriada do ín
dio, visando a sua progressiva integrac;ao na sociedade nacional; 

VI 1 - despertar, pelos instrumentos de divulgac;ao, o 
interesse coletivo para a causa 'indigenista; 

VI 11 - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas 
e nas matérias atinentes a protec;§o do indio. 

Art. 2<! - Compete a Fu ndac;ao exercer os poderes de 
representac;§o ou assistencia jurídica inerente ao regime tutelar 
do indio, na forma estabelecida na legislac;ao civil comum ou 
em leis especiais. 

Art. 3<? - A Fundac;§o na forma da Lei n. 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, promoverá a demarcac;ao e registro de 
propriedade das terras ocupadas pelos silvícolas. 

Parágrafo úni~o - As atividades de medic;ao e demarcac;§o 
poderao ser feitas por entidades públicas ou privadas, através 
d.e convenios ou contratos, firmados na forma da legisla<;ao per
tinente. 

... c;ao: 

CAPITULO 11 

PATRIMONIO E RECURSOS 

Art. 4<? - Constituem patrimonio e recursos da ·· Funda-

- o acervo de bens atuais e aqueles que venham a 
ser adquiridos para uso próprio ou que lhe sejam transferidos 
com essa finalidade, exceto aqueles adquiridos a canta da renda 
do patrimonio indígena; 

11 - as dotac;Oes orc;amentárias e créditos adicionais; 

111 - as subvenc;Oes, auxilios e doac;oes de pessoa$ 
físicas, jurídicas, públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e · 
i nternacionais; 

1 V - os emolumentos provenientes de servic;os presta
dos a terceiros; 

V - o di'zimo da renda líquida anual do patrimonio 
indígena; 

VI - as rendas de aualauer natureza. 
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CAPiTULO 111 

ORGANIZACÁO E COMPETt:NCIA 

Art. 5'? - A Fundac;ao Nacional do fndio terá a seguinte 

estrutura básica: 
- Presidencia 

11 - órgaos Colegiados 

. Conselho 1 ndigenista 
. Conselho Fiscal 

111 - órgaos de Assessoramento D ireto ao Presidente 

1 V - órgao Central de Coordenac;ao e Controle 

. Diretoria Executiva 

V - órgaos Executivos Regionais 

. Administra9oes Regionais 
Art. 6<? - O Presidente da Fundac;§o e o Diretor Execu

tivo serao livreme'nte escolhidos e nomeados, em comissao, pelo 

Presidente da República. 
Parágrafo único - Os titulares dos demais órgaos, excetua- · 

dos os Conselhos 1 ndigenistas e Fiscal, serao no meados pelo 

Presidente da Funda9ao. 
Art. 79 - O detalhamento da Estrutura Básica, bem como 

as normas gerais de funcionamento da Fundac;ao, serao definidos 
em Regimento 1 nterno, a ser aprovado pelo Ministro de Estado 

do 1 nterior. 
Art. 8<?- Sao atribui9oes do Presidente da Fundac;ao : 

1 - formular o plano de ac;ao da entidade, estabele
cendo as diretrizes para o cumprimento da política indigenista; 

11 - articular-se com outras entidades públicas e pri
vadas, visando a obtenc;ao de fontes alternat ivas de recursos; 

111 - gerir o patrimonio indígena; 
IV - representar a Fundac;ao, judicial e extrajudicial-

mente; 

• 

V - decidir sobre a aquisic;:io e alienac;:io de bens imó
veis da Fundac;:§o, ouvido o Conselho Fiscal; 

VI - assinar convenios, acordos, ajustes e contratos; 

VI 1 - baixar instruc;Oes sobre o poder de polícia nos 
territórios tribais, no sentido de resguardar a liberdade, a segu
ranc;:a, a ordem, os costumes e a propriedade dos silvícolas; 

VI 11 - submeter a aprovac;:§o do Ministro de Estado -do 
1 nterior a pro posta orc;amentária da entidade; 

1 X - elaborar e submeter a aprovac;:§o do Ministro de 
Estado do Interior o Regulamento do Pessoal da entidade, obser
vando-se as condic;oes do mercado de trabalho e as diretrizes da 
política salarial do governo, definidas pelo Conselho Nacional 
de Política Salarial. 

X - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Fiscal 
os balancetes da Fundac;§o e do Patrimonio Indígena e, anual
mente, as respectivas prestac;Oes de contas; 

XI 

XII 

XIII 
e Fiscal; 

' 

- delegar competencia e constituir mandatários; 

- admitir e dispensar pessoal; 

- empossar os membros dos Conselhos 1 ndigenista 

XI V - prever os cargos e func;Oes de confian~; 
XV - providenciar a elaborac;§o do Regimento 1 nterno 

da Fundac;§o, submetendo-0 a aprovac;§o do Ministro de Estado 
do lnterior. 

Art. 99 -- Os órgaos de assessoramento fornecerao ao 
Presidente da Fundac;§o o apoio técnico para formulac;§o de dire
trizes gerais relacionadas como planejamento, pesquisa científica, 
assuntos jurídicos, seguranc;;a e informac;a'o, comunicac;§o social, 
fiscalizac;§o e contra le centrais. 

Art. 1 O - O Conselho 1 ndigenista, órgao de aconselhamen
to científico e cultural ao Presidente, tem por finalidade zelar 
pelo cumprimento da legislac;ao relativa a protec;ao e assistencia 
ao índio e comunidades indígenas. 
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Parágrafo único - O Conselho elaborará seu Regimento 1 n
A terno que será aprovado pelo Ministro de Estado do Interior. 

Art. 11 - O Conselho 1 ndigenista será constituí do de sete 
membros, nomeados, com os respectivos suplentes, pelo l\.1inistro 
de Estado do 1 nterior, com mandato de dois anos, sendo permiti
da sua recondu~o, devendo recair a escolha em pessoas de com
provado conhecimento da problemática indigenista. 

§ 1 <? - Do Conselho 1 ndigenista farao parte, necessaria
mente, um representante do Ministério da Saúde, um do Minis
tério da ~duca~o e Cultura e um do rvlinistério da Agricultura. 

§ 2<? - A presidencia do Conselho 1 ndigenista será exer
cida pelo Presidente da Funda~o, que terá o voto de qualidade. 

§ 3<? - O Presidente da FUNAI poderá convidar represen
tantes de entidades públicas ou privadas de caráter cultural ou 
ci.ent(fico, para participarem das reunioes do Conselho Indige
nista. 

. Art. 12 - O Conselho 1 ndigenista reunir-se-á, ordina-
namente, urna vez por mes, e, extraordinariamente, sempre 
que convocado por seu Presidente, ou por solicita~ao de pelo 
menos dois ter~os de seus membros. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho 1 ndigenista 
p:rce.berao, por sessao, gratifica~o fixada na forma da legisla
~ªº vigente. 

Art. 13 - Ao Conselho Fiscal compete exercer a fiscali 
za~o da administra~ao economica e financeira da Funda~ao e 
do Patrimonio 1 ndígena. 

Art. 1 ~ - O Conselho Fiscal constituir-se-á de 3 (tres) 
me~bros, bacharéis em Ciencias Contábeis ou Auditores, dos 
qua1.s um representante do M inistério do 1 nterior (que será 0 
Presidente), um do Ministério da Fazenda e um da Secretaria 
d~ _f>lanejamento da Presidencia da República, nomeados pelo 
l\1~n~stro de Estado do _Interior, por indica~ao dos respectivos 
M1n1stros de Estado, com mandato de dois anos, vedada a re
condu~ao. 
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Art. 15 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 
quatro vezes por ano, e, extraordinariamente, sempre que con
vocado pelo seu Presidente. 

Parágrafo único - Os membros do Conselho Fiscal perce
berao, por sessao, gratifica~o fixada na forma da .legisla~ao 
vigente. 

Art. 16 - A Diretoria Executiva, com o apoio de órgaos 
específicos, compete o planejamento, a coordena~o, con~li
da~o, orienta~ao e controle das atividades operacionais descen
tra 1 izadas. 

Art. 17 - As administra~es Regionais, órgaos descentra
lizados, tém por finalidade planejar, organizar, dirigir, orientar, 
coordenar e controlar a execu~o das atividades de assistencia 
ao índio em suas respectivas áreas de jurisdi~o. 

Art. 18 - A localiza~o e o dimensionamento das Admi
nistra~oes Regionais serao estabelecidos em fun~o de estudos 
que levem em canta, principalmente, os fatores geográficos e as 
características culturais das popula~oes a atender. 

Art. 19 - Por iniciativa do Presidente da Funda~o e me
diante aprova~o do Ministro de Estado do Interior, poderao ser 
criados Conselhos 1 ndigenistas Regionais, com a finalidade de 
fornecer subsidios para desenvolvimento da política indigenista 
a nivel regional, bem como promover a articula~ao da administra
~º regional com as autoridades municipais, estaduais e regionais. 

CAPITULO IV 

REGIME FINANCEIRO E FISCALIZACÁO 

Art. 20 O exercício financeiro coincidirá com o ano 
civil. 

Art. 21 A presta~o de cantas anual da Funda~o, 
distinta da relativa a gestao do Patrimonio Indígena, acompa
nhada do relatório das atividades desenvolvidas no período, será 
submetida, com parecer do Conselho Fiscal, a Secretaria de Con
trole Interno do Ministério do Interior, que a encaminhará ao Tri
bunal de Contas da Uniao. 
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Parágrafo único - A prestac;§o de contas, referente a gestao 
" do Patrimonio Indígena será submetida, após parecer do Conse

lho Fiscal, ao Ministro de Estado do Interior. 

Art. 22 - A Fundac§o terá Plano de Contas próprio, apro
vado pelo Ministro de Estado do Interior. 

Art. 23 - Sao distintas a contabilidade da Fundac§o e a 
do Patrimonio 1 ndígena. 

CAPITULO V 

GESTAO DO PATRIMÓNIO INDfGENA 

Art. 24 - O Patrimonio 1 nd ígena será administrado pela 
Fundac;§o, observadas as normas e princípios estabelecidos pelas 
Leis n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, e 6.001, de 19 de de-
~embro de 1973, tendo em vista os seguintes objetivos : 

1 - emancipac;ao económica das tribos; 

11 - acréscimo do patrimonio rentável; 

111 - custeio dos servic;os de assistencia ao índio. 

Art. 25 - O plano de áplica~o das rendas do Patrimonio 
Indígena, distinto do orvamento-programa da Funda~ao, será 

~ .. 

anual e previamente submetido a aprovac;ao do I\~ in istro de. Estado l. ) 
do Interior. 

Art. 26 - Responderá a Funda~o pelos danos causados 
pelos seus empregados ao Patrimonio 1 nd ígena, cabendo-1 he avao 
regressiva contra o responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

CAPITULO VI 

DISPOSICOES GERAIS E TRAl'JSITÓRIAS 

Art. 27 - O prazo de dura~o da Funda<;ao é indetermina
do e o regime jurídico do pessoal é o da legislavao trabalhista . 

Art. 28 - A administravao da Fundavao far-se-á de forma 
descentralizada, de modo a permitir a ac;ao efetiva das Adminis
trac;oes Regionais no atendimento di reto as comunidades ind í
genas. 
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Art. 29 - O Presidente da Fundac;§o, no prazo de 90 
(noventa) dias, submeterá ao Ministro de Estado do Interior 
o Regimento 1 nterno da entidade . 

. 
Art. 30 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Presi-

dente da Fundac;§o. 

Brasília, 16 de abril de 1980. 

Mário David Andreazza. 

Publicado no Diário Oficial de 17 de abril de 1980. 
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SINOPSE CRONOLOGICA 

ANO SOCIEDADE CIVIL ASSEMBLi!IAS 
" INTE R-NACIONAIS" 
DE LlbE RES IN D(GENAS 

1962 CONC(LIO VATICANO 11 

63 
64 Decreto sobre a atividade 
65 missionária: AD GENTES 

. 
66 

67 

68 MEDELLI 

69 
70 

71 BARBADOS 1 

72 primelra reuniio do CIMI 

73 " Y..JUCA.PIRAMA" 

74 1;;tDIAMANTINO/MT (17-19/4) 

1;;t Assembláia do CIMI; ~MISSAO CURURU/PA (8-14/5) 
75 EVANGELll NUNTIANDI ~ME RURl/MT (2-4/9) 

(de Paulo V I) 4~ FREDERICO WESTPHALEN/ RS 

51;1 Aldeia Cumarumi-Rio Ua~. 
OIAPOOUE/AP (22 e 2319) 

76 6! Aldeia Nambiquara.corrego 
Tira: Catinga/MT (29·31 /12) 

Enoontros: 7~ MISSAO SURUMU/ RR (9-11/ 1) 

' - 1<?PAN·AMAZ0NICO (MANAUS) ~Ruinas S. Miguel/ AS (16-18/4) 

77 - BARBADOS 11 ; 9! Seringa! Sta. Rosa-Purus/AM 

- Organlamos Nio-Oowrnamentais 101;1 Aldeia Tapirapé·LUCIARA/ 
(GENEBRA); MT (7 e 8/8); 

- 2! Aaembl4ia do CIMI 

ANAl /CIMllSBPC/PRO-lt.IDIO 11~ Aldeia Xavante-SAO 

78 contra falsa MARCOS/MT (15-19/5) 

EMANCIPACAO 1~ GOIÁS VELHO/GO (16-19/1 2) 

79 ~ Assembl4ia do CIMI 
l~llha de S. Pedro · PORTO DE 

FOLHAISE (11·14/10) 

Encontroa: - CONE SULISP; 
80 - 2'? PAN-AMAZ0NICO/MANAUS; 14;;t Brasília/DF (26-30/6) 

nasce a SOCIEDADE BRASILEIRA 1s!Manaus/AM (9-11 n l 
DE INDIGENISTAS/SBI 
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