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11 
APRESENTA<;AO 

O trabalho de Regina Vieira se propoe a analisar o papel do 
jornal Porantim na divulga9ao da causa indígena, considerando 
especialmente os aspectos da cultura, questoes legais, religiosas e 
o direito da autodetennina9ao da na9ao indígena. Este trabalho é 
resultado da Disserta9ao de Mestrado, que foi defendida no curso 
de Pós-Gradua9ao da Universidade Metodista de Sao Paulo 
(Umesp ), sob minha orienta9ao. 

A motiva9ao da autora em analisar um veículo de comuni
ca9ao impressa sem grande expressao gráfica, com tiragem e público 
reduzidos, mas com um profundo apelo social expresso no slogan 
"Em defesa da causa indígena", mostra seu compromisso com 
questoes sociais que desafiaram e ainda desafiam a sociedade 
brasileira - demarca9ao de terras, saúde e educac;ao, enfim, a questao 
da própria cidadania dos indios, ainda boje aviltados em seus direitos 
de cidadaos. 

O trabalho de Regina Vieira foi realizado com competencia e 
vigor. Evidencia os aspectos fonnais da produ9ao jornalística do 
Porantim, tornando explícita a dimensao ideológica e o contexto 
político-social que envolvem esse veículo alternativo de comuni
ca9ao. Sem cair num certo voluntarismo, oferece elementos 
fundamentais para se pensar a prática jornalística de modo 
contextualizado e solidário. 

É possível que nao se tenha conseguido obter tudo que foi 
proposto, mas pelo menos, espera-se ter fomecido elementos para 
um estudo mais aprofundado da contribui9ao do jornal Porantim 
numa perspectiva antropológica, comunicacional e sociológica mais 
ampla, ultrapassando os limites das próprias práticas comunicativas 
e religiosas e ton1ando marcos de referencia mais totalizantes e 
abrangentes.É um veículo alternativo oficial do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), que, por sua vez, é urna instituir;ao 
ligada a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 



12 O JORNAL PORANTIME O INDÍGENA 

Sem mais preambulos, esperamos que o texto ora apresentado 
seja um convite a leitura, a reflexao e a um aprofundamento das 
questoes que a autora dá vida e coloca em pauta no universo da 

comunica9ao. 

Prof dr. Onésimo de Oliveira Cardoso 
Umesp 

1J 

CAPÍTULO I 

O JORNALISMO NO PORANTIM 



IDSTÓRICO DA SITUA<=ÁO INDÍGENA 

Desde a chegada dos europeus ao continente latino-americano 
a situac;ao indígena foi se modificando e, de maioria, esses povos 
passaram a urna minoria étnica nos vários países. No Brasil, tal 
contato provocou redu9ao da popula9ao indígena, que, hoje, corres
ponde a 0,2% da popula9ao nacional. 

Nas fases de conquista e colonizaf O.o foi 
inevitável o contato entre europeus e gru,pos 
indígenas litoráneos dando origem ao pro

cesso aculturativo que resultou na subor
dinafao ou diz ima9ao de muitos deles, 
enquanto outros foram empurrados para 
áreas distantes (MARCONI, 1980: 225). 

Os grupos que ainda boje existem em nosso território estao 
cada vez mais se organizando. A partir da Constituic;ao, promulgada 
em 1988, deixaram de ser culturas em extinc;ao, o que, por si , já 
significa grande vitória para esses povos. "Sao numerosas as culturas 
e línguas que compoem esta parcela da populac;ao brasileira, num 
verdadeiro mosaico de grupos indígenas diversificados e dife
renciados" (MARCONI, 1980: 228). 

Diante desse quadro é necessário conceituar o índio, expressao 
criada pelos europeus para os grupos humanos aqui encontrados, 
quando de sua chegada . 

. Para o antropólogo Darcy Ribeiro: 

indígena é no Brasil de hoje, essencialmen
te, aquela parcela da populafao que apre-



, 
16 O JORNAL PORANTJM E O INDÍGENA 

senta problemas de inadaptafQO a socie
dade brasileira, em suas diversas variantes, 
motivados pela conservaf ao de costumes, 
hábitos ou meras lealdades que a vinculam 
a uma tradi9Q.o pré-colombiana " (RIBETRO, 

1979: 254). 

Ou seja, índio é aquele que pertence a urna etnia diferente da 
nacional, sendo reconhecido pelos membros da sociedade co1no 

indígena, bem como pelo próprio povo a que pertence. 
· Na medida em que a civilizacao se expandiu em território 

nacional, "atingiu os agrupan1entos indígenas provocando situacoes 
de contato diferenciados no tempo e no espa~o. Assim, o contato 
entre índios e nao-indios deu origem a um processo de aculturacao" 

(RJBEIRO, 1979: 232). 
Ou seja, esse contato acabou por beneficiar a cultura dos 

civilizados, sem prejuízo da cultura indígena, que mesmo nos días 
atuais ainda é vista como folclore por parte do povo em geral e de 

alguns estudiosos em ~articular. 

No processo histórico-social, tal como ele 
se dá Jora do apresamento, o que de fato 
acorre nao é o transito do índio ao brasi
leiro como se pensava e sim a trans
figura9ao étnica. Os índios sobreviviam 
cada vez menos selvagens, menos exóticos, 
porque cada vez mais incorporados a rede 
de produfao e consumo. Quaisquer que 
fossem as condifoes que enfrentassem, por 
mais que elas /hes fossem adversas, ainda 
mesmo que profundamente mestifados com 
negros e brancos, permaneciam índios 
(GOMES, 1978: 9-10). 

Isto significa que a aculturacao nao impediu que os povos 

indígenas inantivessem suas tradicoes e costumes; nao houve a 
chamada integracao com a sociedade nacional, como esperavam 

antropólogos e historiadores. 
Embora a Constituicao brasileira, promulgada em outubro de 
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1988, garanta os direitos indígenas, entre os quais a posse das terras 
tradicionalmente ocupadas, 

a ambifao pela ocupa(:ao das terras conti
nua a exigi.r o deslocamentos de grupos tri
bais, entre os quais: Kamakán e os Pataxós, 
na Bahía; os Botocudys, em Minas Gerais, 
os Kaingáng, em Siio Paulo (alcan9ados 
pela abertura da Estrada de Ferro Noroeste 
do Brasil); os Xokléng, em Santa Catarina 
e as conseqüéncias desse contato sao sem
pre trágicas para a popula(:ao indígena, 
pois provoca a diminui(:ao ou perda do 
território tribal; a aquisi(:iío de doen9 as 
para as quais nao tém imunidade; perda da 
autonomia econ0mica e política; a redufiío 
e distribalizafiío do próprio povo e o surgi.
mento de necessidades que niío podem 
satisfazer (GoMEs, 1978: 232). 

Diante desse quadro podemos afirmar que, apesar de a popu
lacao indígena, em nosso processo histórico, sempre ter sido alvo 
de urna política indigenista que visa sua proteyao, na prática, isto 
dificilmente ocorre. Essa situayao é responsável pelos constantes 
conflitos de terras entre índios e posseiros e/ou garimpeiros, que 
invadem seus territórios. Buscando reduzir o genocídio praticado 
desde a colonizayao do continente, foi criado, pelo govemo brasi
leiro, num primeiro momento, o Servico Nacional de Protecao ao 
Índio (SPI), em 20 de junho de 191 O, grayas a acao do marechal Can
dido Rondon, ten do como lema "morrer se preciso for, matar nunca". 

O decreto, assinado pelo presidente Nilo 
Pefanha, é regulamentado em dezembro de 
1911, subordinado ao Ministério de Agri
cultura, lndústria e Comércio, tem por 
finalidade prestar assisténcia aos índios 
aldeados, reunidos em tribo, em estado 
nómade ou promiscuamente civilizado 
(BELTRÁO, 1977: 14). 
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Posteriormente o SPI foi substituído pela Funda9ao Nacional 
do Índio (Funai) de acordo coma lei 5.371, de 5 de dezembro de 
1967, que extingue o SPI e cría a Funai, vinculando-a ao Ministério 
do Interior, com 

o objetivo de executar a política indigenista, 
cujo Estatuto afirma: o respeito a pessoa do 
índio; garantia a posse das terras; preser
va9iio do equilíbrio cultural e biológico do 
índio e resguardo a acultura9iio espontánea 
do índio, de forma a processar-se sua evolu
fiio socioecon6mica a salvo de mudan,9as 
bruscas (BEJ.TRAO, 1977: 235-6). 

A rigor, raros sao os casos em que a política indigenista oficial 
concretizou o que se propós, e prova disso sao as condi9oes em que 
se encontram boa parte dos indígenas que vivem em aldeias, 
especialmente em áreas de garimpo no Norte do país, onde sequer 
existe atendimento básico de saúde, e mesmo alimenta9ao. 

Dentro do histórico da situa9ao indígena, faz-se necessário 
definir alguns conceitos que aparecem com freqüencia no objeto da 
pesquisa, entre os quais o de Indigenismo que, de acordo com o 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), combase em estudos 
antropológicos, significa: "o conjunto de valores, normas e modos 
de a9ao prática adotados pelo governo ou organiza9oes nao
'govemamentais emrela9ao aos povos indígenas". lsto é, tudo aquilo 
que é externo aos povos indígenas, mas que norteia o modo de agir 
daqueles que atuam junto a essas popula9oes. 

Outro conceito que surge com freqüencia nos jomais pes
quisados é o de autodetermina9ao, considerado pelos antropólogos 

como o processo pelo qua/ grupos sociais 
definem suas próprias políticas e organizam 
seu modo de vida, dispoem de seus recursos 
e seús territórios, e definem as formas de 
intera9ao com outros grupos sociais. A este 
conceito, veicula-se também o de auto
nomia. 
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lsto significa a organiza9ao dos povos indígenas a partir de 
seus próprios conceitos e hábitos e, para isso, muitos indígenas 
atualmente se organizam em entidades próprias, que buscam 
representa9ao legal junto aos organismos oficiais, conforme lhes 
está garantido pela Constitui9ao, em seu capítulo VIII, artigo 231 , 
que diz: 

Sii.o reconhecidos aos índios organizafaO 
social, costumes, línguas, cren9as e tradi
fOes, e os direitos originários sobre as ter
ras que tradicionalmente ocupam, com
petindo a Uniao demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 

Combase, também, no Estatuto do indio ainda em vigor, desde 
19 de dezembro de 1973, 

aos indios e as comunidades indígenas se 
estende a protefiio das leis do País, nos mes
mos termos em que se aplicam aos demais 

· brasileiros, resguardados os usos, costumes 
e tradifoes indígenas, bem como as condi
~oes peculiares reconhecidas nesta leí. 1 

Ou seja, no que tange aos direitos políticos e sociais, a legis
lac;ao indigenista é bastante clara e concreta, porém os legisladores, 
na maior parte das vezes, nao se preocupam em colocá-la em fun-

, 
cionamento, o que fez com que as 170 sociedades indígenas 
presentes no país se mobilizassem para defender os próprios direitos, 
entre os quais a posse da terra. 

Neste ano, conforme a legisla9ao indigenista, todas as terras 
indígenas deveriam estar demarcadas, mas até o momento isso nao 
ocorreu, o que pode ser comprovado mediante a quantidade de 
processos junto a Funai e outros órgaos ministeriais. A garantía da 
posse da terra é um direito jurídico e constitucional, urna vez que 
os indígenas sao seus primeiros habitantes. Entretanto, o interesse 
económico, em decorrencia da riqueza contida no solo e subsolo 

1. Legisla~ao Indigenista Brasileira, Coletánea Cimi, p. 36. 
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destas terras, impede a concretiza9ao do que diz a lei e chega mesmo 
ao desrespeito pelas poucas terras e reservas indígenas já demar
cadas. Um dos exemplos típicos dessa situa9ao foi a campanha 
antiindígena desencadeada pela mineradora Paranapanema, através 
do jornal O Estado de S. Paulo, na época da elaborayao do capítulo 
sobre os direitos indígenas, boje existentes na Constitui9ao, visando 
sua nao aprova9ao pelo Congresso Nacional. 

Entretanto, 

a posse de um território tribal é condi9iio 
nacional a sobrevivencia dos índios. Permi

tindo ao índio refugiar-se num território 
onde possa garantir ao menos sua subsis

téncia, faculta-lhe escapar as compulsoes 
geradas pela estrutura agrária vigente, as 
quais, de outro modo, o compeliriam a 
incorporar-se a massa de trabalhadores 
sem-terra, como seu componente mais 

indef eso e mais miserável (RIBEIRO, 1979: 
197). 

Para o índio, aterra significa prote9ao, mas também a preser
va9ao da sua cultura, onde seus hábitos, cren9as, costumes sao 
respeitados, inclusive no que se refere ao sepultamento dos parentes 
e integrantes do mesmo cla. Aterra está estreitamente ligada as suas 
crern;as religiosas, aos seus mitos e ritos de fé. 

OS GtNEROS JORNALÍSTICOS 

Jornalismo Opinativo 

Para Luiz Beltrao, 

opinioo é .funf iio psicológi.ca, pela qual o ser 
humano, informado de idéias, atos ou situa-
9oes conflitantes exprime a respeito de seu 
juízo. Na base do juiz individual está a infor-
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ma9iio do sujeito (opinante) sobre o objeto 
(ocorréncia) (BELTRAo, 1980: 14). 
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Isto é, a opiniao se constituí a partir da experiencia de vida 
do sujeito, que incluí ainda as informa9oes por ele recebidas em seu 
dia-a-dia. "Urna das características da opiniao, notadamente da 
opiniao dominante na sociedade, é a sua instabilidade" (BEL TRAo, 
1980). Isto porque a opiniao depende de diversos fatores, que podem 
torná-la aceitável ou nao. "A opiniao é ainda um fenómeno indi
vidual e social", nos lembra Beltrao, o que significa que o ser hu
mano e a sociedade só falam daquilo de que tem algum conheci
mento, isto é, alguma infonna9ao. 

O jomalismo, ainda de acordo com Luiz Beltrao, veicula tres 
tipos de opiniao: a do editor, a do jornalista (repórter ou redator) e 
a do leitor. A opiniao do leitor pode ser definida como "o julgamento 
que faz sobre determinado problema ou questao do grupo de elite 
que mantém o veículo, <litando a política editorial". 

Isto quer dizer que o editor, ao opinar sobre determinado 
assunto, tem em mente a visao social, o alcance do fato, bem como a 
proposta política ou ideológica do veículo onde trabalha. Sua opiniao, 
em geral, é expressa no editorial e na linha do jornal, mediante a 
sele9ao de informa9oes nele contidas, incluindo a própria titula9ao. 

A opiniao do jornalista se manifesta através de artigos e 
matérias por ele assinadas. Em geral, esses artigos nao contradizem 
a linha editorial do veículo, "pois em regra, [o jornalista] trabalha 
em um jornal cujos principios e orientacao consultam os seus 
próprios. Há casos, entretanto, de conflitos, porém, nao levados a 
extremo" (BEL TRÁO, 1980: 20). 

O jomalista, em geral, opina tendo por base sua experiéncia 
cotidiana e o contato freqüente com o público, o que lhe permite 
maior mobilidade em seus conceitos, contribuindo também de 
maneira acentuada para a forma9ao do pensamento coletivo sobre 
determinado fato. 

Por sua vez, a opiniao do leitor se manifesta através de se9oes 
específicas, como cartas que escreve a reda9ao, entrevistas e 
pronunciamentos oficiais de determinados grupos. "O leitor gosta 
de debater, discutir, opinar, de exprimir um julgamento baseado em 
fundamentos, nao raro, insuficientes para produzir certezas" 
(BELTRÁO, 1980: 22). 
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Isto quer dizer que a opiniao do leitor é a do senso comum, 

ou seja, nao tem base sólida. 
A partir disso, podemos definir o jomalismo opinativo como 

aquele que expressa urna opiniao, um juízo de valor a respeito de 

um fato. lsto é, além da atualidade, que é urna das características 
do jomalismo em si, a informa<;ao contém a posi<;ao político-ideoló

gica do veículo, ou do grupo que o financia. No genero jomalístico 

opinativo podem ser encontradas as categorías: editorial, artigo, 

crónica, comentário, resenha, carta, conforme nos recorda Pedro 

Gilberto Gomes. 

Jornalismo Interpretativo 

Podemos afirmar que interpretar é buscar definir determinada 

informa9ao. Assim é possível definir jomalismo interpretativo como 
"aquele que busca a liga<tao entre os fatos. É o esfor90 de determinar 

o sentido de um fato, através da rede de for9as que atuam nele" 

(B ELTRfi.o : 1976: 26). Considerando o jomalismo como 

Informafiio de idéias, situa{:oes e fatos atu
ais, interpretados a luz do interesse coletivo 
e transmitidos periodicamente a sociedade, 
com o objetivo de difundir conhecimentos e 
orientar a opiniiio pública, no sentido de 
promover o bem comum (BELTRAO, 1976: 27), 

podemos dizer que o jornalismo interpretativo busca analisar o fato, 

a notícia de acordo com o contexto social em que se insere. lsto é, 

o jomalismo interpretativo permite ao leitor fazer sua própria análise 
da situa9ao ou do fato que está sendo veiculado. De acordo ainda 

com Luiz Beltrao, 

a fonte do objetivo sobre o qua/ vai traba
lhar o jornalismo interpretativo é encon
trada no material fornecido pelo jornalismo 
informativo, ou seja, pela notícia propria
mente dita que é obtida através de repór-
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teres e/ou outros informantes, inclusive o 
próprio público. O jornalismo interpretativo 
enfatiza critérios de valorizafiio específicos, 
mediante os quais identifica o objeto de 
maior importáncia e interesse para o seu 
público, trabalhando-o, entii.o, exaustiva
mente (BELTRÁO, 1976: 72-3). 
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Isto significa que para o jomalismo interpretativo tanto a 

notícia pode ter um valor por si mesma como pode depender do 

próprio contexto, ou ainda ter como base algo inesperado, mas de 

importancia para a sociedade. 

Ao jornalismo interpretativo cabe identi
ficar em primeiro lugar as notícias de valor 
absoluto, que despertam o interesse e im
portam a todos os seus leitores, e em seguida 
as demais, em urna graduafiio estabelecida 
pelas circunstáncias básicas: proximidade 
de tempo e de espafo, número e qualidade 
das pessoas envolvidas e valor material el 
ou ideológico (BELTRAO, 1976: 73). 

Isto quer dizer que a notícia interpretada irá considerar nao 

somente seu valor intrínseco, mas também os antecedentes que a 
geraram, bem como suas possíveis conseqüencias para o futuro, 

formulando um prognóstico também a ser avaliado pelo público. 

O genero interpretativo, partindo da informa<;ao de atualidade, 

irá incluir as seguintes categorías: entrevista, reportagem ( em pro

fundidade ), notícia e nota. A informa<;ao é comparada com outras, 
remete o leitor ao passado e interliga os fatos. Enfim, o jomalismo 

interpretativo oferece a explica<;ao de determinada ocorrencia com 

base no interesse coletivo e como objetivo de difundir conhecimento 
e orientar a opiniao pública, no sentido de promover o bem comum. 

Isto quer dizer que se trata de um jomalismo que vai além do 

interesse da empresa ou institui<;ao, visando a coletividade, ou a 
sociedade como um todo. 
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A COMUNICA<;ÁO ALTERNATIVA 

Alternativo significa que se diz ou se faz com 
alterna<;iio; diz-se das coisas de que se pode 

escolher a que mais convenha: sucessii.o de 
duas coisas reciprocamente exclusivas; 

op<;ao entre duas coisas; sistema de duas ou 
mais proposi<;oes das quais pelo menos uma 
é verdadeira e que, portanto, niio se excluem 
necessariamente (FERREIRA, 1977: 33). 

Portanto, o alternativo está sempre relacionado a un1a segunda 
opc;ao, ou seja, é alternativo em rela9ao a algun1a coisa. 

Diante disso é preciso considerar também o contexto em que 
surge o alternativo, principalmente quando nos referimos a um meio 
de comunica9ao. Isto é, precisa-se verificar o contexto em que este 

alternativo está inserido; para ser verdadeiran1ente alternativo nao 
basta que um meio de comunica9ao esteja, por exemplo, as margens 
da rede de distribuic;ao da grande imprensa. Porém, este meio deve 
ter urna diferenc;a qualitativa em relac;ao a um veículo de comu
nica9ao de massa, por exemplo: levar a um questionan1ento do status 
quo. Concordamos com Grinberg quando ele diz 

que comunica<;éío alternativa é sempre urna 
prática daqueles que, sentindo-se domi

nados cultural, económica, política e social
mente, buscam espa<;o para se expressar. 
Este conceito parece referir-se, a primeira 
vista, de modo impreciso, tanto a neces
sidade de op<;oes originadas na própria 
estrutura unidirecional dos meios, como no 
regime de propriedade e controle, isto é, no 
monopólio que sobre eles exercem os 
detentores do poder (GRINBERG, 1987: 19). 

Portanto, o conceito de comunicac;ao alternativa tanto está 
relacionado aos meios de comunica9ao enquanto veículo de 
informa9oes como no conteúdo que é transmitido. Para Grinberg, 
"a opc;ao é sempre frente aos grupos que usufruem em proveito de 
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setores privilegiados (económicos e/ou políticos) a propriedade e/ 
ou controle dos meios de informa9ao" (1987: 21). 

Isto significa que mesmo um meio alternativo pode ser 
autoritário na forma em que veicula seu próprio conteúdo. No que 

se refere ao conteúdo podemos afian9ar que este é essencial para a 
compreensao do fenómeno e, como nos mostra Grinberg: 

Consideraremos quatro aspectos: a) os temas 
escolhidos, isto é, o que se considera noticia, 
que aspectos da realidade se supoem de 
maior ou menor interesse para os receptores; 

b) hierarquiza<;iio das informa<;oes; c) sua 
classifica<;iio por se<;oes (ou áreas da 
realidade) e seu tratamento; d) a linguagem, 
o discurso particular do meio alternativo 
num determinado contexto (1987: 21). 

Assim, para caracterizar a comunica9ao alternativa faz-se 
necessário considerar estes quatro itens como um conjunto de 
características que definem um meio como sendo alternativo bem 

' 
como a própria comunica~ao, restringindo assim seu campo de 
abrangencia em rela~ao a este mesmo conceito. 

Podemos, desta forma, juntamente com Grinberg, per
guntarmo-nos: 

Em que contexto, entiio, surge um meio 
alternativo? Surge da própria práxis social 
quando se faz necessário para gerar men
sagens que encarnam concep<;oes diferentes 
ou opostas as difundidas p elos meios domi
nantes. (. .. ) Para ser verdadeiramente alter
nativo niio basta que um meio esteja a 
margem das redes de distribui~iio da grande 
imprensa, mas deve ostentar urna diferen<;a 
qualitativa em face dela. Neste sentido, o 
alternativo opoe-se ao meramente com
plementar ou marginal, pois implica, em
bora em medida variável, um questiona
mento do status quo (1987: 24). 
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o alternativo vincula-se nao apenas a forma ou modo como é 
elaborado, mas também a possibilidade de contribuir para possíveis 
mudancas sociais junto aos seus receptores, que estao predispostos 
a tais mudan9as. Incluirá a mensagem ou o discurso. Assim: 

Sem discurso alternativo, niio há meio alter
nativo. E este discurso deve ser explícita ou 
implícitamente, pela escolha dos temas, por 
sua c/assificaf ii.o e seu tratamento, clara
mente aberto e antiautoritário. Diremos que 
é alternativo todo meio que, num contexto 
caracterizado pela existéncia de setores 
privilegiados que detém o poder político, 
económico e cultural, implica urna op9ao 
frente ao discurso (1987: 29-30). 

Portanto, o alternativo levará sempre a urna op9ao diferente 
daquela em que está situada os meios de comunica9ao, ou a co
munica9ao como processo, que é utilizada pela classe dominante. 

Com base nas afirma9oes de Máximo Grinberg, podemos 
definir a comunica9ao alternativa como aqueta praticada pelas 
classes populares ou ainda por grupos específicos, tais como 
movimentos sindicais, políticos, sociais e religiosos. A principal 
característica desse tipo de comunicacao é o conteúdo e o discurso 
contestatório e questionador em rela~ao a situa~ao vigente; em geral, 
o modo como esse conteúdo é elaborado também diverge da 
comunica~ao praticada pelos grupos vinculados ao poder, seja ele 
na esfera política, económica ou social. 

A comunica9ao alternativa ou os meios de comunica9ao 
alternativa, em geral, questionam o status qua, tendo em vista 
contribuir para que haja urna mudan9a social que venha a beneficiar 
o grande número de "marginalizados" do processo social, sobretudo 
em nosso país. Assim, a comunica9ao alternativa tem um público 
específico, estreitamente ligado ao conteúdo por ela transmitido 
numa sintonía quase direta; o receptor <leste tipo de comunicacao é 
alguém predisposto a assimilar e concretizar a mensagem veiculada 
através dos meios específicos. 

Entretanto, este tipo de comunica9ao tem certos vícios que 
podem impedir ou dificultar a chamada "eficiencia" na transmissao 

da mensagem e até mesmo servir de bloqueio para que haja outros 
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interlocutores. Um dos vícios mais comuns a comunica9ao alter
nativa é o fato de ela ter urna linguagem própria, utilizando voca
bulário restrito a grupos detenn.inados, sendo muitas vezes empe
cilho para divulga9ao da própria mensagem que se quer veicular. 

Isto é decorrencia do desejo de determinados grupos de produzir um 
conteúdo diferente daquele transmitido pela comunica9ao dos 
grupos dominantes; porém, ao atuarem desta forma, os grupos 
produtores da comunica9ao alternativa acabam por repetir a mesma 
domina9ao daqueles que querem contestar. 

Por outro lado, a comunica9ao alternativa busca atender as 
necessidades de comunica9ao da popula9ao tanto no Brasil como 
na América Latina, preenchendo assim a lacuna deixada pela 
comunica9ao de massa. Esta lacuna é cada vez mais visível no que 
se refere a producao da informa9ao, urna vez que "a grande maioria 
dos cidadaos transformou-se em simples receptor isolado e passivo 
das mensagens industrialmente produzidas" (MoTTA, 1980: 37). 

Isto é, apesar de a popula9ao desejar ter urna maior partici
pa9ao na comunica9ao de massa, esta possibilidade é cada vez mais 
remota, na medida em que este tipo de comunica~o tornou-se sempre 
mais empresarial, exigindo investimentos financeiros vultosos. 

Deste modo, a comunica9ao alternativa e os meios de 
comunica9ao por eta empregados busca suprir também este tipo de 
dificuldade, urna vez que os chamados veículos de comunica9ao 
alternativa tendero a ser mais simples (hoje, porém, já nao mais 
fabricados artesanalmente), com custos financeiros dentro dos 
parámetros estipulados pelos grupos que os produzem. O or9amento 
de tais veículos, em geral, consta do or9amento geral da entidade 
ou institui9ao a que os grupos estao vinculados. 

A comunica9ao alternativa através de veículos de comuni
ca9ao por ela utilizados contribui para urna mobiliza9ao popular. 
Além disso, o conteúdo desta comunic39ao é específico e momen
taneo, tendo por base determinada situa9ao nurn momento específico 
da história. Hoje, este tipo de comunica9ao também está diluído em 
nossa sociedade, refletindo assim o caráter individualista que vai 
se generalizando em todo o corpo social e, <leste modo, dificultando 
ainda mais urna possível expansao e a9ao da chamada comunica9ao 
alternativa. 

De qualquer modo, a comunica9ao alternativa é sempre urna 
prática do grupo dominado em rela9ao ao grupo dominante, seja na 
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área política, social, económica ou cultural institucional. Assim, a 
prática social é o ponto central da comunica<;ao alternativa e que leva
rá também a participa<;ao e ao acesso daqueles que a buscam; sendo 
estes os elementos que constituem o que chamamos de alternativo. 

O JORNALISMO E A IMPRENSA 
ALTERNATIVA NA DÉCADA DE 80 

. Historicamente, a década de 80 marca urna nova fase para o 
país e para o próprio jomalismo entendido como atividade sociocul
tural de um povo. Deste modo, podemos dizer que o jornalismo na 
década de 80, visando concretizar sua fun<;ao social, busca 
congregar os movimentos sociais dispersos a fim de que se modifi
que o quadro político e económico do país. Mais do que o joma
lismo, a própria imprensa alternativa na década de 80 busca ainda 
ser urna forma de resistencia ao divulgar, por exemplo, a campanha 
das diretas, só assumida pela grande imprensa depois do Comício 
das Diretas no Rio de Janeiro, na Candelária. 

Precisamos definir o que consideramos como jomalismo e, 
para isso, teremos por base a seguinte afirma<;ao do jornalista 
Alberto Dines: "o jornalismo é a técnica de investigar, arrumar, 
referenciar, distinguir circunstancias" (D1NEs, 1986: 18). 

Partindo <leste conceito, podemos dizer que a década de 80, 
fase de abertura política no Brasil, marcou também a atua<;ao da 
imprensa e, em especial, da imprensa alternativa, que buscou reunir 
os diversos segmentos sociais que queriam mudan9a, dando 
unicidade a eles. 

Na década de 80, essa mesma imprensa teve o papel de 
contribuir para que os movimentos sociais entao emergentes 
conquistassem o direito de manifestar o próprio pensamento e, ao 
mesmo tempo, tivessem acesso aos meios de comunica<;ao. Diante 
disso, concordamos com o professor Edson Silva, quando diz que 
a imprensa alternativa 

é a imprensa que tem hoje na sociedade 
brasileira a possibilidade de desempenhar 
um papel importante na forma f fíO da 
opinifío pública, ou de pelo menos parcela 
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in.fluente da opiniii.o pública. Um dos exem
plos mais significativos dessa possibilidade 
foi o papel desempenhado pelos veículos de 
comunicafao dos sindicatos e dos movi
mentos sociais organizados em relafiiO a 
Campanha das Diretas, em 1984. Um movi
mento que, durante meses, foi literalmente 
ignorado por toda grande imprensa, mas 
teve como ponto fandamental a imprensa 
alternativa em todo país (SILVA, 1992: 56). 
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Portanto, a imprensa alternativa na década de 80, e mesmo 
nesta década, nao pode ser vista apenas como algo sem for<;a junto 
a popula<;ao e mesmo junto a alguns setores da classe dominante. 
Mesmo porque, apesar de os movimentos sociais e outros grupos 
ligados a margem da sociedade estarem difusos, isto nao impede que 
continuem a desenvolver suas atividades e, particularmente, a ter 
seu próprio veículo de comunica<;ao, que, em geral, sao boletins ou 
jornais, caracterizando assim a comunica<;ao impressa. A maior 
dificuldade desses grupos é "estabilizar a sua imprensa, manter 
profissionais ou equipes, de se apoiar num plano de comunica9ao 
mais ou menos permanente, com objetivo de médio e longo prazo" 
(SILVA, 1992: 59). 

Concordamos com o autor, urna vez que esses grupos, de um 
modo geral, além de dificuldade financeira para a própria manu
tent;ao, tem também urna visao funcionalista sobre este tipo de 
atividade, ou seja, a imprensa alternativa tem que atingir a massa, 
mesmo que isto nao esteja manifesto na elabora<;ao do projeto a ser 
desenvolvido, mas o está implícitamente. Assim, quando nao ocorre 
esta "eficiencia", os movimentos sociais, bem como sindicatos e 
grupos político-partidários, apelam para a grande imprensa, onde 
também nao encontram espa~o e, se o encontrarem, o resultado nao 
lhes satisfaz. 
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0 PORANTIM E O CIMI 
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O SURGIMENTO DO JORNAL E SEUS OBJETIVOS 

A história do Porantim está íntimamente relacionada com a 
estrutura9ao do Conselho Indigenista Missionário - Cimi - em 
especial no Norte do país. A sua cria9ao foi discutida primeiro no 
curso de indigenismo, em janeiro de 1978, na cidade de Manaus, 
quando os missionários manifestaram a necessidade de urna 
presen9a mais atuante do Cimi na regiao. Em abril do mesmo ano, 
quando foi aprovada a instala9ao do Regional Norte I do Cimi, ficou 
decidido também a edi9ao de um boletim destinado ao intercambio 
de informa9oes dos missionários atuando nas comunidades 
indígenas e que divulgasse também a situa9ao dos índios na regiao. 

Assim, o jornal Porantim, ainda com aspecto de boletim, teve 
seu primeiro número mimeografado em maio de 1978, cujo editorial 
informava seu objetivo e explicava o significado do nome: remo, 
arma, memória da tribo dos Maué - que chamavam porantim a urna 
clava em forma de reino. Com sete páginas em tamanho oficio, o 
boletim trazia os pronunciamentos da Igreja sobre a atua9ao 
missionária e já denunciava a atua9ao das seitas religiosas junto aos 
povos Tikuna, amea9ando a cultura tribal na medida em que proibia 
festas e outras atividades comuns aquele povo. Fazia também 
críticas a inoperancia da Funai neste sentido; condenava a 
emancipa9ao dos índios como meio de tirar-lhes as terras até entao 
garantidas em lei, utilizando-se para essa denúncia do discurso do 
xavante Mário Juruna, pronunciada na XI Assembléia dos Chefes 
dos Povos Indígenas. O jornal tinha ainda a sei;ao "Carta dos 
Leitores", normalmente missionários ou algum chefe indígena. 

Já em seu segundo número, o Porantim - Boletim Informativo 
de Missionários e indios/ CNBB-Cimi Norte I - trazia em seu 
editorial a seguinte afirma9ao: 
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Este jornal quer ser porta-voz dos anseios 
e esperan~as dos índios desta Amazónia e 
das bases missionárias que atuam junto a 
es tes (..) É tentando concretizar em nosso 
jornal a tao propalada idéia de que o índio 
deve ser protagonista de sua história, que 
escutaremos um indígena Tukano, do Alto 
Rio Negro, que participou da XI Assembléia 
dos Che/es. As palavras de nosso amigo 
lzidro sao simples e de bastante realismo. 
Continuando nosso objetivo de ser um elo 
entre os missionários dispersos, o.ferecemos 
um segu,ndo suplemento de subsídios missio
nários, continuando o assunto da educa~ao 
bilíngüe. 

O jornal busca mostrar que seu objetivo é ser a ponte entre 
índios e missionários, tendo em vista denunciar, criticar, mas 
também contribuir na formacao desses missionários, oferecendo
lhes condiyoes de entender a realidade que os cerca e respaldo para 
defender as necessidades dos povos indígenas. Esse número, con
tendo oito páginas, trazia urn artigo sobre as doenyas (tuberculose, 
malária, pneurnonia) que estavam dizimando os índios Wamiri
Atroari, que habitam o Amazonas. Um segundo artigo falava da 
invasao de terras indígenas, em Sao Gabriel da Cachoeira, onde 
estao situadas as maiores jazidas de manganes da Amazonia, 
segundo técnicos da Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais. 
Isso, além da entrevista com o índio tukano Izidro e a se9ao de cartas 
dos leitores, com o título "Correspondencia'', feíta pela equipe de 
reda9ao, que solicitava aos leitores o envio de suas opinioes sobre 
o jornal para o Cimi Regional Norte I. 

A ESTRUTURA A TU AL DO PORANTIM 

Embora o Porantim tenha surgido como urn boletim, ainda em 
seu primeiro ano de vida passa a ser publicado em tamanho tablóide 
e já em off-set. E, em 1989, sua sede transfere-se de Manaus para 
Brasília, onde se situa também a sede do Secretariado Nacional do 
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Cimi. A mudanca do jornal para a capital federal deveu-se a dois 
fatores: dificuldades de recursos humanos e materiais e a transfe
rencia do entao secretário regional do Cimi Norte 1, Paulo Suess, 
para Brasília como secretário nacional do órgao. Já em sua nova 
fase, o jornal passa a ter dimensao nacional, buscando imprimir, em 
suas 12 e nao mais oito páginas, noticias de diversas partes do país 
referentes a questao indígena. Torna-se assim, de forma mais clara, 
o órgao oficial do Cimi, contendo nao apenas informa9oes sobre a 
caminhada dos missionários, mas interpretando também os fatos 
correlacionados a Funai e a outros órgaos governamentais respon
sáveis pela defesa da causa indígena. 

Com a mudan9a para Brasília, o Porantim assume urna 
linguagem mais jornalística, segundo seus principais responsáveis, 
como lembram alguns ex-editores, entre os quais Antonio Carlos 
Moura e Railda Herrera, conforme entrevistas em anexo. É nessa 
fase que o jornal assume urna nova visualiza9ao gráfica, com se9oes 
diversificadas e urna diagrama9ao horizontal, além do suplemento 
colorido publicado a cada dois meses, editado pelo jomalista 
Benedito Prezia, nurn total de cinco números anuais. De modo geral, 
a parte gráfica seguia wn padrao determinado pelo editor, ern acordo 
com o diagramador. Até o periodo de 85/ 86, o jornal contava com 
títulos fortes, matérias com subtítulos e poucos fios. 

No início de 1989, com a mudanya de editor, o Porantim 
acentua sua prática de jomalismo interpretativo, "com matérias mais 
profundas, para que as pessoas entendam a conjuntura", explica o 
editor Antonio Carlos Queiroz, considerando que o jornal só tem 
sentido se for um veículo de análise, em decorrencia de sua 
periodicidade, que é mensal. 

O Processo de Produ-;ao e a Equipe 

Mensalmente sao impressos 5.000 exemplares, dos quais 
2.500 sao enviados para os assinantes - pessoas físicas e jurídicas 
- e outra parte encaminhada as 11 regionais do Cimi no país, em 
tomo de cem exemplares para cada regional. Dentro dessa cota, há 
mil exemplares encaminhados para as aldeias e organiza9oes 
indígenas; além de urna parcela que é cortesía e permuta com outras 
publica9oes. O Porantim é enviado para os seguintes Estados do 
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país: Rondonia, Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, 

Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Espírito Santo, Babia, Acre, Amazonas, Ceará, Alagoas, Sergipe, 
Tocantins, Amapá e Distrito Federal. O jornal também é enviado 

para o exterior, e, entre os países que o recebem, estao Alemanha, 
Argentina, Áustria, Dinamarca, Costa Rica, Cuba, Equador, Estados 

Unidos, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, China, México, 
Holanda, Guatemala, Inglaterra, Suí9a, Colombia e Venezuela. A 
assinatura do jornal é anual, com dez edi9oes, sendo duas conjuntas 

Uan./fev. e jul./ago.), e quatro com suplemento especial. 
O jornal tem como base a venda de assinaturas, porém sua 

manuten9ao incluí um financiamento externo, assim como outros 
projetos do Cimi. Sua equipe atual é constituída por um editor e urna 
repórter (Patricia Saldanha), tendo como colaboradores fixos alguns 
membros do Secretariado Nacional , bem como o assessor de 
imprensa do Cimi Norte I, jornalista José Rocha (mais conhecido 

como J. Rocha). No que se refere a elaborac;ao da pauta, embora esta 
devesse se desenvolver nurna reuniao geral mensal com participa9ao 

de todos os funcionários do Cimi, isto nao ocorre. Assim, a pauta é 
elaborada a partir da reuniao mensa} dos secretários e assessores do 
órgao, em Brasília, quando sao discutidas as idéias e a9oes que o 
Cimi irá promover, bem como urna avalia9ao dos trabalhos já em 
curso e da própria conjuntura nacional. Além disto, o jornal também 

é composto com matérias encomendadas as regionais, ou por estas 
enviadas espontaneamente e, ainda, com contribui9ao dos próprios 

leitores. 

A CAMINHADA DO CIMI E A SUA 
RELA(:AO COM A CNBB 

O Surgimento do Cimi 

A construfiiO da Transamazónica come9a a 
projetar suas sombras sobre 29 povos indí
genas. A pacifica~G.o dos Cinta-Larga 
ocupa, desde 1969, as manchetes dos 
jornais. O próprio presidente da Funai, José 
de Queiroz Campo, declara a situafiiO dos 
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Carajás calamitosa (Revista Eclesiástica 
Brasileira, n. 44). 

37 

Diante desse quadro, o entao secretário-geral da Conferencia 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Ivo Lorscheiter, 
convocou alguns missionários e bispos para o Terceiro Encontro de 
Estudos sobre Pastoral Indigenista, na sede do Instituto Antropos, 
em abril de 1972. 

Nesse encontro, com a presenc;a do próprio dom Ivo, concre
tizou-se a proposta de urna coordena9ao e assessoria nacional da 
atividade missionária junto aos índios, na forma de urn Conselho 
Indigenista Missionário, integrado por missionários e bispos. 

Este conselho estaria oficiosamente ligado 
a CNBB com o fim de ser o centro coorde
nador das atividades dos missionários que 
labutam entre os indios no território nacio
nal. Será finalidade des te Conselho promo
ver a pastoral missionária, dar assistencia 
jurídica aos missionários, promover sua 
formafO.o teológica e antropológica, criar 
o espírito missionário na popula~iio bra
sileira, cuidar de certos aspectos finan
ceiros das prelazias no campo indígena. 
Promover, neste mesmo campo, seus rela
cionamentos com a CNBB, com os órgiios 
governamentais, mormente com a Funai, e 
dos missionários entre si (Revista Ecle
siástica Brasileira , n. 44). 

Nesse mesmo encontro foram eleitos sete membros do Cimi, 
todos religiosos. O Cimi inicia sua caminhada com urna estrutura 
vertical e clerical, e com preocupac;oes de urna pastoral bastante 
introvertida. Nessa ocasiao também estava em tramita9ao na Cfunara 
o projeto de lei número 2.328, que dispunha sobre o Estatuto do 
indio, assunto que preocupava particularmente dom Ivo Lorscheiter. 

Desde o seu início, o Cimi é um órgao anexo da CNBB e 
atualmente se estrutura basicamente a partir de urna assembléia 
geral, que é a sua instancia máxima e tem urna diretoria assim 
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constituída: presidente, dom José Apparecido Dias; vice-presidente, 
Elizabeth Rondon; os secretários Fábio Villas e Gunther Francisco 
Loebens e os coordenadores das regionais, num total de dez 
membros. Essa diretoria se reúne tres ou quatro vezes por ano, 
conforme as necessidades ou a conjuntura nacional o exija. No que 
se refere a assembléia geral do Cimi, ela é formada por bispos que 

tem indígenas em suas dioceses ou prelazias; os superiores das 
congrega9oes religiosas que atuam em áreas indígenas (membros 
fixos) e ainda os diretores da entidade e dos coordenadores 
regjonais, que sao seus membros natos. Além desses participantes, 
cada regional pode escolher de cinco a dez pessoas para participarem 

da assembléia geral (sendo esta escolha feíta nas assembléias 
regionais), que ocorre a cada dois anos. A diretoria do Cimi é eleita, 
em assembléia geral, por um mandato de quatro anos, podendo seus 
membros serem reeleitos ao final do período. 

Os Membros do Cimi e a sua Prática 

Sao membros do Cimi, de maneira geral, todos aqueles que 
atuam de forma direta e ativa junto aos povos indígenas pela lgreja 
católica, urna vez que o Cirni é um órgao anexo da CNBB - instancia 
máxima da lgreja Católica no Brasil. Portanto, todas as pessoas de 
dioceses ou prelazias que atuam junto aos povos indígenas sao 
considerados membros do Cimi, além dos bispos e superiores 

religiosos que tem povos indígenas em suas dioceses, conforme 
consta do estatuto do órgao. Assim, estatutariamente, o Cimi tem 
aproximadamente cinqüenta membros, já que os participantes da 

Opera9ao Anchieta - Opan - , que é um órgao autonomo em rela9ao 
a Igreja, embora atuem em conjunto com o Cimi, nao fazem parte 

do mesmo, segundo o estatuto. 
No que se refere a prática do Cimi, esta tem por objetivo urna 

a9ao evangelizadora crítica e libertadora em vista do apoio a luta 
dos povos indígenas por autonomía e, para isso, foram definidas 
algumas prioridades ou linhas de a9ao, entre as quais o apoio a luta 
dos povos indígenas pela demarca9ao e garantía de suas terras, além 
da questao da saúde e educa9ao indígenas; no primeiro caso visando 
também a valoriza9ao da medicina natural praticada pelos povos 
indígenas e, com rela9ao a educa9ao, a busca de um currículo 
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bilíngüe para aqueles povos, a fim de preservar-lhes a própria cultura 

e a própria língua. De modo geral, as metas e linhas de a~ao do Cimi 
foram definidas ainda na assembléia de 197 5 e permanecem válidas 
até o momento. 

As linhas de afiio do CJMI tampouco siio 
uma invenfiio ou um monopólio da Igreja 
Missionária do Brasil. Surgiram de rejle
xoes e práticas /atino-americanas. E niio 
poderia ser diferente, já que a causa indí
gena nao é urna causa regional ou nacional, 
mas s im continental. O Documento de 
Assunfii.o (1972), por exemplo, já e/encava 
o que mais tarde se tornaria bandeira do 
Cimi: a de/esa das terras indígenas e a 
autodeterminafao (SUEss, 1989: 29-30). 

Assim, sao as seguintes as linhas de acao do Cimi: 1) Terra; 
2) Autodetermina9ao; 3) Cultura, Encamac;ao e Incultura9ao; 4) 
Pastoral de Conjunto, Específica e Continental; 5) Ecumenismo e 
Diálogo Religioso; 6) Evangeliza9ao e Conscientiza9ao. 

A questao da terra faz parte da linha de ac;ao da entidade desde 
a assembléia de 1975, juntamente com a questao da auto
determina9ao dos povos indígenas, sendo que, na VIII Assembléia 
(1987), os participantes declararam seu apoio 

as organizafoes autónomas dos povos 
indígenas e a uma eficiente mobilizafao e 
organizafao das nafoes indígenas, como 
sujeitos autores e destinatários de seu pro
cesso de libertaf ii.o a partir de suas bases e 
de sua situafii.O concreta (SuEss, 1989: 33). 

O documento final da Assembléia de 1977 resume a ligac;ao 
entre cultura e encarnac;ao ao dizer que "o respeito efetivo a cultura 
só existe quando a missao está numa linha de encarna9ao. A linha 
tradicionalista ou desenvolvimentista implica a descaracteriza9ao 
e repressao cultural" (SuEss, 1989: 34). 
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Assim, fica evidente a visao teológica que perpassa os traba
Ihos desenvolvidos pelo Cimi. No que se refere a Pastoral Indige
nista, a proposta de a9ao do Cimi é que esta se desenvolva no 
conjunto das outras pastorais e das outras causas populares, e isso, 
em ambito continental, urna vez que no Brasil a popula9ao indígena 
representa O, l 6o/o da populayao, desde que respeitadas também as 

características próprias da caminhada dos povos indígenas. 
A partir da II Assembléia, de 1977, aparece nos documentos 

do Cimi a referencia explícita ao ecumenismo: "Reafirmamos nossa 
op~ao por urna busca de comunhao com as missoes indígenas de 
outras igrejas cristas e com suas lideran9as, em vista de enrique
cermos nossa experiencia no comum servi90 aos índios". 

Desse modo, o Cimi ratifica sua vocacao ao ecumenismo 
tan1bém <liante da sua missao evangelizadora junto aos povos 
indígenas, o que implica o respeito a religiao e cultura daqueles 
povos. No que diz respeito a Evangelizacao e Conscientiza9ao, a 
IV Assembléia do Cimi, 1981, a enfoca numa perspectiva de 

educa9ao: 

Encaramos isso (a educa9ao indígena) na 
perspectiva da Juta pelo Reino de Deus. Este 
Reino, a boa-nova, a qua! todos consa
gramos nossas vidas. A de/esa da terra e a 
autodeterminafao também devem ser vistas 
sob o enfoque da evangeliza9ao. Num 
contexto de espolia9ao e opressao, contero 
opressor já é boa notícia (SUEss, 1989: 47). 

Isto significa que, para o Cimi, a evangeliza9ao é algo intrín
seco ao trabalho a ser desenvolvido, seja ele no campo social ou 
religioso. Além disto, nao há urna nítida separacao entre um e outro, 
urna vez que ambos estao interligados como "anúncio da boa-nova" 
para os povos indígenas, conforme a perspectiva de a9ao do Cimi. 

A Rela~io com a CNBB 

A organiza9ao da Igreja em um órgao nacional só comecou 
com a República. A primeira conferencia episcopal ocorreu em Sao 
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Paulo, em 1890; mas só em 1915, em Friburgo (RJ), foram definidas 
as Constituicoes das Províncias Eclesiásticas do Brasil. Em 1952, 
foi constituída, em caráter permanente, a Conferencia Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB, cujo primeiro secretário-geral foi dom 
Hélder Cámara. A CNBB tem tido, em anos recentes, urna ativa 
participacao assistencial e vem procurando assumir seu papel na 
estrutura política do país. E, também preocupada com a evan
gelizacao boje no mundo, sempre mais urbano, a CNBB publicou 
em 1988 o documento "Igreja: Comunhao e Missao na Evange
lizacao dos Povos no Mundo do Trabalho, da Política e da Cultura". 

Evangelizar nas grandes cidades através de urna pastoral 
pessoal e inserida na malha urbana, adotando novas estruturas 
eclesiais, é urna das diretrizes da Igreja no Brasil para os próximos 
tres anos. Essa diretriz foi definida durante a IX Assembléia Geral 
da CNBB em abril de 1991, em Itaici, Sao Paulo. A atual diretoria 
da CNBB está assim configurada: presidente, o atual arcebispo de 
Marrana, dom Leciona Mendes de Almeida, reeleito para mandato 
de quatro anos (1991-1994); vice-presidente, o arcebispo de Belo 

Horizonte, dom Serafim Femandes de Araújo; secretário-geral, o 
hispo auxiliar da Regiao Ipiranga (Arquidiocese de Sao Paulo), dom 
Antonio Celso Queiroz, também reeleito para o cargo. A 

Conferencia se constituí de outros órgaos, tais como Conselho 
Episcopal de Pastoral (formado por oito bispos ), Conselho Episcopal 
de Doutrina ( composto por sete bispos) e o Conselho Permanente 
(composto pela diretoria). 

O Cimi, por sua vez, nasceu - dentro da tradi<;ao histórica da 
pastoral missionária junto aos povos pagaos - íntimamente 
identificado com a missao da Igreja, portanto, ligado a linha 2 -

Din1ensao Missionária da CNBB. Ao se tratar a questao indígena 
na Igreja Católica, antigamente, nao se pensava numa dimensao 
ecumenica e de diálogo religioso, que corresponderia, atualmente, 
a linha 5 da CNBB. O Concilio Vaticano II, porém, abriu urna 
perspectiva de diálogo com a realidade do outro, e isso vale tanto 
para os credos cristaos como para as diferentes religioes nao-cristas. 
Deste modo, 

a perspectiva do diálogo religioso com as 
religioes nao-cristas - nos relativamente 
poucos casos onde as religioes indígenas 
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ainda existem em sua autonomia - está 
presente na prática do Cimi, como por 
exemplo no trabalho missionário junto aos 
povos Tapirapé e Mynky. Todavia, nao 
encontrou a sua formula9ií.o elaborada nos 
documentos oficiais do organismo (p. 45). 

O FUNCIONAMENTO DO CIMI 

O Conselho Indigenista Missionário - Cirni, criado em 1972, 
é a cxpressao da presen9a missionária junto aos povos indígenas e 
sua finalidade é: coordenar e articular a pastoral indigenista nacional 
e regionalmente e apoiar diretarnente os agentes de pastoral nas 
bases missionárias; defender os grupos indígenas, particularmente 
na sua luta pela terra e autodetennina9ao; e conscientizar a sociedade 
nacional em tomo da causa indígena. 

De acordo com o estatuto do Cimi, urna de suas tarefas rnais 
importantes é of erecer aos agentes da pastoral indigenista urna 
prepara9ao específica e atualizada para que estes tenham condi9oes 
de desempenhar seu trabalho. Assirn, o Cimi oferece cursos de 
pastoral indigenista para iniciantes e de reciclagem para missio
nári os que já atuam nas áreas indígenas; cursos específicos 
(lingüística, alfabetiza~ao, saúde, antropología), conforme as neces
sidades de cada regiao; subsídios e material de estudo; estágios e 
acompanhamento. 

O Cirni nasceu por sugestao da própria CNBB. Com esta 
rnanteve, nos seus primeiros cinco anos de funcionarnento, urna 
vincula9ao mais informal que jurídica. A partir dos primeiros conflitos 
internos a Igreja, surgiu a proposta de anexar o Cirni a CNBB, com a 
expectativa de um setor minoritário de neutralizar a sua a~ao. A 
Assembléia de 1977 da CNBB, porém, abriu carninho para que o Cirni 
pudesse funcionar como organismo anexo a Conferencia dos Bispos, 
com estatutos próprios e sem quebrar a sua carninhada. 

Atualmente, o Cimi é representado em dez regionais (urna vez 
que a do Mato Grosso do Sul está desativada), além do Secretariado 
Nacional , corn sede em Brasília. Tanto as regionais como o 
Secretariado Nacional sao mantidos pelo próprio Cirni, que conta com 

a contribui~ao financeira de organismos intemacionais ligados a Igreja 
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Católica, em especial da Europa e dos Estados Unidos. Há também a 

colabora9ao da própria CNBB, urna vez que o organismo nao tem 
verbas próprias. A CNBB, por sua vez, colabora na medida em que 
sao apresentadas propostas e solicitadas verbas para realizá-las. Deste 
modo, o Cimi funciona basicarnente através de projetos de trabalho, 
sejam nacionais ou regionais, conforme explicou o secretário nacional 
Gunther Francisco Loebens. Ern geral, os projetos encaminhados 
pelos regionais do Cirni contam com o aval dos bispos locais; no 
entanto, há diversas maneiras para se encaminhar as solicita9oes de 
verba, conforme a necessidade do momento. As regionais do Cirni 
estao assirn distribuídas: Cimi Sul, ern Santa Catarina; Cimi Leste, 
no Espírito Santo; Cirni Nordeste, na Bahía; Cimi Maranhao/Goiás, 
no Maranhao; Cimi Norte II, no Pará; Cimi Norte I, no Amazonas; 
Cirni Acre, no Rio Branco; Cimi Rondonia, ern Porto Velho; Cimi 
Mato Grosso, em Cuiabá; e Cimi Mato Grosso do Sul, ern Dourados 
(este nao está ern funcionamento ainda). 

Anualmente, nas assernbléias da CNBB, em Itaici, o presi
dente do Cirni faz um pronunciamento sobre a realidade dos povos 

indígenas e o acompanhamento de urna pastoral integral da Igreja. 
Na Assembléia de 1988, os bispos aprovaram o documento "Ern 
Favor da Causa Indígena", onde protestavarn contra a arbitrariedade 
de órgaos do governo, que expulsararn missionários das áreas 
indígenas. O documento também repudiava as noticias veiculadas 
pelos rneios de comunica9ao e grupos interessados no solo e no 
subsolo das áreas indígenas contra a Igreja Missionária e o Cirni. 

Em sua VI Assembléia Nacional, 1985, o Cimi considerou 
corno prioridade colocar-se a servi90 das organiza9oes indígenas, 
corno a UNI (Uniao Nacional dos Povos Indígenas), e ajudá-las com 
sua infra-estrutura, especialmente na informa9ao, forma9ao e 
organiza9ao, bem como colaborar para o fortalecimento das comu
nidades e do movimento indígena em áreas culturais e/ou 
geográficas. Entre as organiza9oes existentes, estao: Conselho 
Indigenista do Estado de Roraima; Federa9ao das Organiza9oes 
Indígenas do Rio Negro; Conselho Geral da Tribo Tikuna; Orga
niza9ao Geral dos Professores Tikuna Bilíngües; Uniao das Comuni

dades Indígenas do Rio Tiquie; Uniao das Comunidades Indígenas 
do Distrito de Jauareté; Sociedade das Comunidades Tracuá e Rio 
Uaupés; Organiza9oes dos Povos Indígenas do Rio Envira (esta, 
fundada em 1988). 
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A estrutura e funcionamento do Cimi inclui ainda o seu grupo 
de conselheiros, que sao os seus diretores e ainda os coordenadores 
das diversas regionais. Esse conselho se reúne tres ou quatro vezes 
no ano, dependendo da realidade que cerca a questao indígena nesse 
período. Com rela~ao ao atual presidente do Cimi, dom José 
Apparecido Días, este vai a Brasilia quando considera oportuno ou, 
entao, quando convocado pelos secretários, urna vez que ele reside 
na cidade de Registro, em Sao Paulo, onde há diversos problemas 
com grupos indígenas ali existentes. 

_No que se refere a Política Indigenista, o secretário Francisco 
Loebens deixa claro que as divergencias em rela~ao as propostas 
de outras organizai;oes indígenas e/ou indigenistas ficaram mais 
claras com a nova Constitui~ao. Tanto assim que foram encami
nhadas a Assembléia Nacional Constituinte duas propostas com 
rela~ao aos povos indígenas: a primeira, do Núcleo de Direitos 
Indígenas - NDI, nao foi discutida com os povos indígenas, mas 
propunha que os índios se tornassem protagonistas da própria 
história. A outra proposta, que foi intermediada pelo Cimi e levada 
as bases indígenas, considerava que os próprios índios seriam 
capazes, através de pressoes junto aos representantes do Legislativo, 
de defender os seus direitos legais, como acabou ocorrendo. Com 
relai;ao ao novo Estatuto do indio, o Cimi passou a discutí-lo com 
as bases missionárias, as bases indígenas, a fim de que tivesse 
respaldo, explicou o secretário Francisco Loebens. No momento 
atual, esse estatuto está no Congresso Nacional, aguardando ser 
votado, a fim de que sejam elaboradas as leis complementares 
referentes aos direitos indígenas no contexto político-social, 
respaldando assim aquilo que está na Constitui~ao de 1988. 

No que diz respeito ao Porantim, no momento, a preocupa~ao 
do Cimi refere-se a distribuii;ao do jornal, já que, apesar de 
campanhas promocionais neste sentido, o problema ainda é grave. 
De acordo ainda com o secretário nacional, urna das campanhas 
visou a ampliacao do número de assinaturas e incluía o seguinte: 
para cada cinco assinaturas feítas pelas regionais, urna seria grátis; 
isto, visando a urna maior divulgacao do jornal, que é o órgao oficial 
do Cimi e, portanto, reflete a linha ideológica do próprio Conselho 
Indigenista Missionário. Numa perspectiva futura é possível afirmar 
que a sobrevivencia do jornal está diretamente vinculada a sua 
própria capacidade de auto-sustenta~ao. 

CAPÍTULO 111 

ANÁLISE DO JORNAL 



Q'UADRO DEMONSTRATIVO 

A partir <leste quadro foi desenvolvida a análise de conteúdo: 

TEMAS COMPONENTES SECÓES JORNAL 
ANALISADAS PUBLICADO 

Terras Indígenas (1) lnvasáo, demarcaeáo. Editorial e matéria Maio80/85, 
violencia, conflitos, assinada novembro 85, 

mineraeáo, território, (reportagem). janeiro 89, julho 86. 
reservas. 

Política Indigenista (2) Funai, Mela, estatuto, Editorial e artigo de Abril e outubro 82, 
genocidio, fundo, reportagem, janeiro 81 , julho 86/87, 
etnocídio e entrevista. novembro 85, 
constituinte. janeiro e fevereiro 89, e 

marvo e setembro 90. 
Organizal(áo Indígena Assembléias, Artigo e reportagem. Agosto 80, 

(3) autodeterminaeáo, janeiro e fevereiro 81 
autonomia, identidade, julho 91. 

conselhos, alian(fa, 
soberanía, resistencia. 

Saúde Indígena (4) E¡)idemias, dizimaeáo, 
crescimento (taxa), 

desassisténcia . 

Reportagem geral. Maio 83, abril 82, 
dezembro 89 e 91. 

.-----.,. 
Maio e agosto 80, Cultura e Meio Nacionalidade, etnia, Editorial, artigo e 

Ambiente (5) pesca, madeira reportagem. setembro 91, julho 86, 
(reflorestamento), dezembro 89 mar~ 
cidadania, estrada. 90. 

Religiao e Missao (6) Pastoral (indígena e Editorial, artigo, Setembro 81, 
indigenista), evange- entrevista, dezembro 84, 
lizaeáo, catequese, reportagem. novembro 85, 

lgreja, entidades (Cimi, maio 88, 
CNBB, Conic, Clai, julho-agosto 91. 
CPT), ecumenismo, 

libertai;ao, religiosidade. 

O ESPECTRO TEMÁTICO DOS EDITORIAIS 

Análise do Tema Terras Indígenas 

O editorial de número 18 (maio de 1980) diz: "cada conflito 
entre posseiro sem-terra e os índios é um falso conflito; a contradi~ao 
principal está entre o campo e o latifúndio, entre o campesinato e o 
capital". 
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O texto utiliza-se de idéias mareantes da atualidade, tomando 
posiyao para analisá-las, tendo em vista levar o leitor a a9ao. De 
acordo com a categoría jornalística Estrutura do Texto, podemos 
afirmar que a natureza dos textos, em geral, se classifica em 
circunstancial ou promocional: assim, os textos abordam um fato 
do momento, ou acompanham o desenrolar de determinado 
acontecimento, dizendo o que deve e o que nao pode ser feito. O 
editorial número 44 ( outubro de 1982) fala da transferencia dos Ha
Ha-Hae de suas terras por determina¡;ao da Funai, fazendo urna 
análise da atividade da Igreja e de outras entidades vinculadas a 
questao indígena, ou seja, aborda un1 fato do momento. Por sua vez, 
o editorial número 126 (maryo de 1990) é promocional, acom
panhando urna situa9ao em todo o seu desenrolar, tomando posi9ao 
definida para analisar e explicar os fatos, conforme podemos 
verificar, quando o texto diz que: 

No caso dos Yanomami, concretamente, é 
preciso que os garimpeiros sejam, de urna 
vez por todas, r,etirados da área indígena. 
Ao invés de respeitar e fazer respeitar os 
direitos legais dos índios no país, o gover
no é o primeiro a desrespeitá-lo. ( .. )As vio
/éncias contra os Tikuna sao também fruto 
do protelamento criminoso de urna reforma 
agrária que possibilite aos posseiros 
assentamento em condi9oes dignas. 

De acordo com a categoría Abordagem do Texto podemos 
afirmar que estes empregam adjetivos e outras expressoes alter
nativas, como advérbios, para criticar a ineficiencia da Funai para 
com as na9oes indígenas. Há, também, a denúncia clara contra a 
Funai, quando se afirma: "A Funai nao tem verbas suficientes, ex
plica o lamurioso coronel, para atender a esta demanda crescente 
de visitantes. Nao tem ouvido para ouvir, faltaría confessar" (jornal 
número 51 , maio de 1983). 

Já o editorial número 81 (novembro de 1985) emprega urna 
linguagem pessoal coletiva, valendo-se de verbos na primeira pessoa 
do plural e expressoes adjetivas para efetuar a análise do tema terras 
indígenas, de modo geral, bem como a própria situavao do país. 
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Com relayaO a categoria Condi9oes de ProduyaO - que é 
também urna categoría jomalistica como as duas anteriores -, pode
mos dizer que de modo geral os textos sao elaborados a partir da 
cobertura local e/ou relatórios ou documentos apresentados pelos 
regionais do Cimi, da própria Funai e de outras entidades gover
namentais que atuam junto aos povos indígenas. No caso do editorial 
número 51 (maio de 1983), o texto reflete a posiyao ideológica do 
jornal Porantim e do próprio Cimi, a partir de urna visao social do 
indígena como sujeito de sua própria história. Para esta tomada de 
posiyao, o autor utiliza-se inclusive do conteúdo de urna carta 
(portanto, um documento), encaminhada pelo coronel-presidente da 
Funai ao Cimi. A elaborai;ao do texto é do editor do jornal, que o 
ass1na. 

Já o editorial número 81 (novembro de 1985) tem como 
premissa, na categoría Condi9oes de Produ9ao, o filme Avaeté e a 
partir <leste faz comentário sobre a política oficial do país e suas 
conseqüencias concretas: a situai;ao das terras indígenas e ainda os 
problemas enfrentados por lavradores e posseiros no Nordeste do 
país. Para esse paralelo, o autor - que é membro do conselho 
editorial do jornal - alude nao só ao filme, mas também a um fato 
atual: a morte de 22 posseiros no Maranhao. 

Deste modo podemos frisar que o tema terras indígenas é 
sempre apresentado nos jomais, a partir da ótica do índio, visando 
a sua defesa e, ao mesmo tempo, a denúncia, com base em docu
mentos oficiais ou nao, sobre atos praticados pelo órgao tutor que 
venham a ferir os direitos indígenas no contexto político-social. 
Também o govemo é constante nos editoriais do Porantim, no que 
diz respeito a questao das terras indígenas. 

Análise do Tema Política Indigenista 

Considerando os nove editoriais que tratam do tema, de acordo 
com a categoría Estrutura do Texto, podemos afirmar que 
morfologicamente sete deles sao definidos como artigo de fundo, 
partindo sempre de um fato da atualidade. Cinco desses textos tem 
um estilo intelectual, apelam para a razao do leitor com argumentos 
lógicos a fim de dotá-lo de maiores conhecimentos sobre o assunto 
e, em algumas ocasioes, buscando convence-lo a aceitar a posivao 
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do jornal. Como o editorial número 26 Uaneiro - fevereiro de 1981 ), 
que argumenta: "Emancipando os líderes combativos, a Funai 
neutraliza o potencial de lutas das comunidades e poderá, no futuro, 
até proibirem os índios de entrarem em suas aldeias, quando 
emancipados". 

Nesse editorial é possível observar que há urna censura a 
política indigenista oficial. No artigo de fundo, em estilo emocional, 
o jornal busca sensibilizar o leitor para o problema em destaque, a 
fim de despertar-lhe o interesse, como por exemplo no editorial 
DÚII!ero 123 ( dezembro de 1989): 

O grande jurista Dalmo Dallari, professor
titu/ar da Faculdade de Direito da Univer
sidade de Sao Paulo, afirma - e as suas 
palavras expressam o sentimento de todos 
os brasileiros decentes - que é absurda e 
inaceitável a atitude reiterada da alta ad
ministra~ao federal em rela9ií.o aos direitos 
dos índios e a obriga~iiD constitucional de 
protegé-los. 

Com rela9ao ainda a categoria Estrutura do Texto, é possível 
dizer, no que se refere ao conteúdo dos textos ( estes se classificam 
em informativo, normativo ou ilustrativo), que o conteúdo ilustra
tivo está presente em quatro editoriais que sao artigos de fundo 
reunindo o mosaico da situa9ao atual dos indígenas no contexto 
político-social, como por exemplo, o editorial número 73 (marc;o 
de 1985), que diz: 

Através da descentraliza~ao o poder deci
só rio nao se aproximaría somente das 
aldeias. Expoem-se também ao poder 
antiíndio dos prefeitos, deputados e gover
nadores ligados ao latifúndio regional. ( . .) 
Essa reparti9ao das tarefas seria um 
enfraquecimento da causa indígena. 

Dentro dessa mesma categoria estao presentes textos de 
natureza polemica, promociona! e circunstancial, e o texto de 
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natureza polémica prevalece sobre os demais. Assim, dos nove 
editoriais que abordam o tema, pelo menos quatro tém natureza pole
mica, como o editorial número 26 Uaneiro-fevereiro de 1981), que 
diz: 

Os coronéis do órgao tutelar demüiram 51 
funcionários que denunciaram as irregu
laridades da Funai na condufao da política 
indigenista. Estreitaram os lafos com o 
Conse/ho de Seguran9a Nacional e o Servifo 
Nacional de lnforma9G.o visando por um 
basta nas /utas dos povos indígenas. 

Isto é, o texto oferece argumentos ao leitor para convence-lo 
da razao do jornal em criticar a política indigenista oficial. 

A segunda categoría é Abordagem do Texto e nela há um 
equilíbrio no que se refere a linguagem dos textos, que se classifica 
em pcssoal, impessoal, conotativa e mista. No que diz respeito a 
linguagem impessoal, esta se caracteriza pelos verbos na terceira 
pessoa do singular e/ou plural, como é o caso do editorial número 
54 (agosto de 1983), no qual prevalece também o emprego de 
adjetivos e locu9oes verbais no infinitivo, no tom de críticas, 
denúncias e compara9oes: 

Os índios nao diio sossego a elite domi
nante. Nos últimos 15 anos de existéncia da 
Funai, Otávio Lima já é o sétimo presidente 
que dirige esta cúpula administrativa que 
repousa sobre colunas de bambu. Trocar um 
coronel X por um civil Y niio muda neces
sariamente a substancia do atendimento ao 
índio. 

Em geral os textos tem caráter crítico e denuncista, e alguns 
buscam historicizar a política indigenista oficial, com base em 
atitudes de govemantes e responsáveis pelo órgao tutelar durante 
séculos. Dentro ainda de urna linguagem direta e impessoal, como 
emprego de verbos na terceira pessoa do singular, há textos que sao 
acompanhados por urna charge em forma de história em quadrinhos, 
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ressaltando as próprias idéias. É o caso, por exemplo, do editorial 

número 144 (dezembro de 1991), cuja charge é um diálogo entre 
Antonio Carlos Magalhaes e a relatora da Comissao Parlamentar de 

Inquérito, destinada a investigar a intemacionaliza9ao da Amazonia. 

o texto diz: "É um escandalo que a maioria dos membros dessa CPI 
queira a utiliza9ao de critérios do lncra para a demarca9ao das terras 

indígenas". 
O tom denuncista e pessoal da linguagem pode ser ressaltado 

no texto do editorial número 131 (setembro de 1991), que aborda a 

temática do indigenismo oficial e afirma: 
, 

Nao seriio as velhas figuras viciadas do 
indigenismo oficial que viio mudá-lo, dize
mos nós. A afirma9ao fica por conta da no
mea9ao, pelo presidente Fernando Collor, 
do "novo" presidente da Funai, o suboficial 
da Aeronáutica Cantídio Guerreiro Guima
raes. ( . .) Guerreiro elaborou parecer auto
rizando a emp,resa de minera9ao Taboca SI 
A (do grupo Paranapanema) a usar a 
estrada ilegal que construiu em território 
dos índios Waimiri-Atroary, no Amazonas. 

No que se refere a categoría Condi9oes de Produc;ao, seis dos 

noves editoriais tem por base documentos (relatórios) e decretos 

govemamentais, enquanto a maior parte dos jomais - seis.- se b,as~ia 
no palco dos acontecimentos, is to é, a partir da cobertura JOmahstica 

dos fatos é que redigem os textos editoriais. No que se refere a ótica 

desses editoriais, a base é a necessidade da defesa dos direitos 
indígenas no contexto político-social no país. Quatro desses 

editoriais foram produzidos a partir de parecer de assessores ou 

colaboradores do Cimi, enquanto outros quatro foram elaborados 
pela própria equipe de reda9ao do Porantim. Um texto, especí

ficamente, foi elaborado pelo secretário do Cimi em Brasília; trata

se do jornal número 131 (setembro de 1990). De modo geral os 

textos definem o índio como um sujeito da história e que por isso 
reivindica sua participa9ao efetiva na política indigenista oficial; isto 

pode ser verificado no seguinte trecho do editorial número 89 (julho 
de 1986): "Ou o governo se dispoe a dialogar seriamente com a 
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sociedade e com os índios, ou levantaremos a voz e os brac;os. 

Somos, ao lado do índio, sujeitos da História: exerceremos nossa 

cidadania plena". 
Esse mesmo texto demonstra também a linha editorial do 

jornal, sua postura ideológica, confirmando a defesa da causa 

indígena - que é urna posi9ao assumida pelo próprio Cimi. 

Análise do tema Organiza~ao Indígena 

Somente dois jomais abordam o tema Organizac;ao Indígena 

em seu editorial, e o fazem de modo diferente dentro das tres 
categorías jomalísticas utilizadas para a análise do tema. Assim, de 

acordo coma categoría Estrutura do Texto, podemos afirmar que o 
editorial número 21 (agosto de 1980) morfologicamente é um suelto, 

comentando um fato da atualidade (no caso, a visita do papa Joao 

Paulo II) com um conteúdo ilustrativo, urna vez que busca aumentar 

o conhecimento do leitor e despertá-lo para questoes nao comuns 

ao seu cotidiano. O estilo do texto é emocional, visando sensibilizar 
o leitor mediante o emprego de expressoes opinativas. Quanto a 
natureza, podemos considerá-lo circunstancial, apreciando urna 

situa9ao específica (no caso, a visita do papa). 
Dentro ainda da categoría Estrutura do Texto, verificamos que 

o editorial de número 37 (abril de 1982) é um artigo de fundo com 
um conteúdo normativo, mostrando ao leitor que nao basta, por 

exemplo, a luta pela autodeterminac;ao dos povos indígenas, mas que 
esta luta precisa estar integrada a autogestao e a soberania desses 

povos. o texto tem um estilo intelectual e faz um apelo a razao do 

leitor, mediante argumentos lógicos; sua natureza é promocional, 
partindo de urna posi<;ao definida para analisar e explicar o assunto, 

como podemos observar neste trecho: "O direito de autodetermi

na9ao nao é urna lei, é um principio e urna diretriz que se situa em 
tres níveis diferentes: o nivel dos Direitos Humanos, do Direito 

Público e do Direito Internacional". 
lsso pode justificar e defender a idéia de autodetermina9ao dos 

povos indígenas. 
Com rela9ao a categoría Abordagem do Texto, os dois 

editoriais também diferem entre si; o número 21 tem urna lingua

gem impessoal, com verbos na terceira pessoa do singular, buscando 
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expressar sentimentos através de termos adjetivados e expressoes 

opinativas para retratar a situa9ao social do indio. Já o editorial 

número 37 tem urna linguagem mesclada por termos técnicos Uurí
dicos e políticos), que generaliza o raciocínio concreto, cu jo pressu

posto teórico é a liberdade dos povos indígenas. Isto pode ser verifi

cado neste trecho: "Emancipar e integrar os povos indígenas poderá 

significar conduzi-los a autodetermina9ao". 
No que se refere a categoria Condi9oes de Produ9ao, pode

mos dizer que os dois editoriais tém como base os acontecimentos 

con~retos que envolvem o indígena. O número 21 parte de um fato 

mais jornalístico e de momento: o encontro do papa Joao Paulo U 
com lideran9as indígenas para expressar a opiniao do veículo, 
enquanto o editorial número 3 7 tem por base a situa9ao dos povos 

indígenas. O primeiro editorial (número 21) utiliza-se do relato 

encaminhado pelo regional Norte I, do Cimi, para elaborar o texto; 

já o editorial número 37 é um texto redigido pela equipe redacional 

do Porantim, enfatizando a luta dos índios pela sua autodeter

mina9ao. 

Análise do Tema Saúde lndígena 

Este tema nao se faz presente nos editoriais analisados. 

Análise do Tema Cultura e Meio Ambiente 

Um. único editorial trabalha o te1na Cultura e Meio Ambiente. 

Trata-se do número 70 ( dezembro de 1984), falando sobre a 

hidroelétrica de Tucuruí. De acordo com a categoría Estrutura do 

Texto, morfologicamente é urna nota registrando de modo crítico 

urna ocorréncia - no caso, os problemas gerados pela hidroelétrica 
de Tucuruí - e, ao mesmo tempo, adverte o leitor para que nao se 

surpreenda com as conseqüéncias do fato. Dentro ainda desta 

categoria, podemos dizer que este é um editorial normativo - no que 
diz respeito ao conteúdo em si -, pois dita o que poderia ser feíto 

para evitar inclusive problemas ambientais. Podemos definir o estilo 
do texto como intelectual, mas com matizes emocionais, tendo em 
vista sensibilizar o leitor tanto com argumentos lógicos como através 

da emo\;ao. É urn texto de natureza promocional, isto é, toma posi9ao 

1 
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para analisar um evento atual, explicando-o dentro da política 

editorial tra9ada pelo próprio Cimi, a fim de levar a comunidade a 
urna a9ao. 

No que se refere a categoría Abordagem do Texto, verificamos 

que sua linguagem tem caráter denuncista, mas combase na situa9ao 

real dos lavradores desalojados de suas terras e dos índios Parakana 

- que tiveram suas terras ocupadas por esses mesmos lavradores. 

O texto emprega também expressoes opinativas e adjetivos, como 
no seguinte trecho: 

A cidade ve/ha de Tucurní testemunha que 
a usina nao foi feíta em jün900 da regia.o e 
do seu povo. Perto de 19 mil pessoas foram 
desalojadas de suas terras. O Getat e a 
Eletronorte reassentaram 706 famílias nas 
terras dos índios Parakana. 

Em rela9ao a categoría Condi9oes de Produ9ao, podemos 

afirmar que o texto foi produzido com base em relatório antro
pológico encaminhado a Eletronorte. lsto é, ele foi elaborado com 

base em documentos, porém a sua ótica é a da defesa de índios e 

lavradores atingidos por urna determinada medida governamental. 
Observamos ist'o na seguinte afirma9ao: "Agora comarco e flecha 

na mao os Parakana amea\;am os refugiados do lago. Tucuruí nao 
gerou luz para eles. Quem produz energia contra o homem da sua 

própria terra e seu habitante gera trevas". 

Portanto, o texto deixa claro a linha editorial de defesa da 
causa indígena, como afirma o slogan do jornal Porantim. 

Análise do Tema Religiio e Missio 

Combase na categoría Estrutura do Texto, podemos afirmar 

que quatro dos cinco jornais que abordam o tema sao considerados 

artigos de fundo, dois destes tém um conteúdo ilustrativo, ofere

cendo notícia de interesse humano, enquanto outros dois tém 
conteúdo informativo explicando o assunto. Tres desses artigos de 

fundo tém estilo intelectual, visando atingir o leitor por meio de 

argumentos lógicos, silogismo e premissas, enquanto um deles tem 
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estilo misto, ou seja, intelectual e emocional, levando o leitor a 
raciocinar por meio de argumentos concretos, mas também bus
cando atingi-lo por meio de seus sentimentos. Destes quatro, dois 
tem natureza polemica e dois tem natureza circunstancial abordando 
o assunto de um momento específico (a expulsao dos missionários 
ou a assembléia do Cimi em Goiania, por exemplo ). 

Dentro ainda da mesma categoría, um único texto está 
elaborado em forma de nota, fazendo um registro crítico da missao 
no país e no continente latino-americano; esse mesmo texto tem 
estilo emocional, buscando despertar os sentimentos do leitor 
mediante um conteúdo normativo que define posi9oes em rela~ao 
ao tema. Sua natureza é polemica, pois o texto tem caráter 
doutrinário, como podemos verificar no seguinte trecho do jornal 
número 68 ( outubro de 1984 ): 

Precisamos ter a coragem de pedir perdiío 
aos nativos, como fez o papa no Canadá, por 
tantos equívocos que a Igreja cometeu no 
a.fo de divulgar afe cristii. Pedir perdií.o pela 
participa9ii.o consciente e inconsciente no 
processo de genocídio e etnocídio a que 

foram submetidas as popula9oes indígenas. 

Enfim, o editorial número 68 busca refor~ar as convic~oes do 
leitor. 

A abordagem do texto dos editoriais tem urna linguagem 
pessoal, como emprego de verbos na primeira pessoa do plural, num 
tom denuncista; enquanto outros dois tem linguagem impessoal, 
utilizando verbos de a~ao ou no infinitivo, e ainda expressoes 
opinativas como adjetivos e advérbios. Apenas um texto tem 
linguagem técnica, utilizando-se de expressoes religiosas partindo 
de fatos reais, concretos, dentro do tema em foco. É o que podemos 
verificar no editorial número 140 (julho-agosto de 1991 ), que diz: 
"Depois de cinco séculos de resistencia, os povos indígenas clamam 
por justi~a. Cobram com veemencia nossa o~ao pelos pobres e pelo 
outro". 

Já no que se refere a categoría Condiyoes de Produ9ao, 
asseguramos que tres dos cinco editoriais tem por base documentos 
oficiais e relatórios do próprio Cimi sobre o tema Religiao e Missao 
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junto aos povos indígenas, enquanto os outros dois textos sao 
elaborados a partir do palco dos acontecimentos, medi~nte cober
tura jomalística - aí se incluindo o depoimento ou entrevista dos 
que foram noticia. Assim, o editorial número 68 (outubro de 1984), 
diz: "Em alguns depoimentos recolhidos por nossa equipe, esta 
edi~ao procura revelar a nova postura missionária que nao é tao nova 
assim, pois foi a mesma vivida pelo carpinteiro de Nazaré por mais 
de 30 anos". 

De modo geral, todos os editoriais refletem a linha ideológica 
do jornal, que é a mesma do Cimi, em defesa dos direitos indígenas 
no contexto político-social, também no campo da religiao e missao. 

Editoriais 

Em geral, os textos refletem a linha ideológica do jornal, que 
é a mesma do Cimi, a defesa dos direitos indígenas no contexto 
político-social. Dentre os temas abordados estao: Terras Indígenas, 
Política Indigenista, Organiza~ao Indígena, Cultura e Meio 
Ambiente, Religiao e Missao, que sao apresentados a partir da ótica 
social do indígena, definindo assim o lugar social ocupado pelo 
Cimi e, por extensao, pelo próprio Porantim, que é seu jornal oficial. 

Dois temas se repetem com freqüencia: Terras Indígenas e 
Políticas Indigenistas, deixando clara a preocupa9ao do jornal com 
o problema social dos índios. A abordagem destes e outros temas 
tem sempre por base a contextualiza9ao dos fatos que perpassam a 
sociedade e, ao mesmo tempo, documentos oficiais e/ou oficiosos 
sobre o assunto. A política indigenista, em especial aquela 
desenvolvida pela Funai, é sempre assunto de crítica e denúncia, em 
decorrencia do nao cumprimento por parte do órgao dos Direitos 
Indígenas legalmente instituídos, bem como da prote9ao e tutela do 
patrimonio indígena. 

O tema Religiao e Missao é trabalhado sempre da ótica do 
evangelizado (no caso, o índio) e nao do evangelizador. Sua abor
dagem, em geral, é de caráter doutrinário, buscando dar aos leitores 
a visao do Cimi, que é a necessidade e o dever de respeitar a religiao 
do indígena, enquanto um ser social sujeito da história e nao um 
indivíduo passivo e abstrato, sem vontade própria. 
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Estrutura do texto 

O conteúdo mescla informa96es, normas e opinioes através 
de um editorial que é artigo de fundo. Isto é, um texto assinado, onde 

se manifesta claramente a linha ideológica do jornal, que é o reflexo 
da própria política editorial do Cimi. O estilo tanto pode ser intelec

tual (apelando para a razao do leitor) quando emocional, buscando 

sensibilizar o leitor mediante expressoes de valor conotativo. 

A linguagem usada é quase sempre impessoal e direta, empre

gando verbos e substantivos que tem por fun9ao principal a questao 

da ~'objetividade" jornalística. Entretanto, alguns temas sao 

abordados através de urna linguagem pessoal, com uso de verbos 
na primeira pessoa do plural e um número acentuado de expressoes 

adjetivadas e também de advérbios. Há, ainda, o emprego de termos 

técnicos (jurídicos, políticos e/ou religiosos), sobretudo num caráter 

crítico-denuncista sobre a situa9ao político-social do país. lsto 

ocorre, especialmente, no período de 1980 a 1983, quando a doutrina 

de "seguran9a nacional" permeia a questao indígena. 

Estas se repetem em todos os editoriais; as inf orma9oes sao 

colhidas in loco e/ou mediante estudo de documentos oficiais ou 

oficiosos. Em geral, os textos sao assinados ou por membros do 

Conselho Editorial do Porantim, pelo editor, por algum assessor do 
Cimi ou ainda por ex-integrantes da equipe de reda9ao, conforme 

o conteúdo a ser abordado. 
No que diz respeito aos títulos, estes em geral sao opinativos _ 

e interpretativos, conforme o tema abordado, embora nem sempre 

informem o leitor sobre o assunto do texto. Mesmo nos títulos está 
presente a linha ideológica do jornal, isto é, a defesa da causa 

indígena, como diz o próprio slogan do Porantim em sua capa. 

Também está presente a crítica e a denúncia a política indigenista 
oficial, particularmente no que se refere a atuai;ao da Funai na 

prote9ao e demarcai;ao das terras indígenas. 
As mudan9as de editores ocorridas ao longo do período ana

lisado (1980 a 1991) em nada alteraram a linha ideológica ou a 
política editorial do Porantim, comprovando assim que esta polí

tica obedece ou está vinculada a proposta de trabalho do Cimi. As 

trocas de editores provocaram modifica9oes em termos gráficos; o 

ANÁLISE DO JORNAL 59 

emprego de fios para dividir as colunas do texto editorial e, ainda, 

mudarn;as nos tipos e corpos dos títulos, bem como na própria 

extensa.o dos mesmos. O título, por nao ter urna linguagem clara ou 
direta, tem muito mais a fun9ao de atrair o leitor para o texto do que 

informá-lo a respeito do assunto tratado. 

, , 
A ANALISE DOS TITULOS DOS EDITORIAIS 

E/OU COLUNA "OPINIÁO" 

Jornal número 18 -Maio/80 

Título: "Na briga entre famintos e mortos de fome ganham os 
de barriga cheia" 

É um título longo, com apelo verbal que tende ao sarcástico, 
e cuja frase adjetivada tem um tom crítico. Seu formato destaca-se 

do tipo de letra empregado na composi9ao do texto. Parece um 

quebra-cabe9as, pois apenas subentende a notícia (briga), trans

portando-a para a leitura do texto. É um título que deixa transpare
cer a posi9ao opinativa do jornal e do próprio Cimi. Possui um estilo 

emocional, perceptível pela sua forma adjetivada, o que lhe dá um 

caráter conotativo. 

Jornal número 21 - Agosto/80 

Título: "A resistencia indígena" 

É um título histórico, informativo e qualificativo, resumindo 
a notícia; come9a com um artigo definido, sendo conciso e preciso. 

Ao utilizar um substantivo, teoricamente informa de modo objetivo 
a notícia; também qualifica o tipo de resistencia. Do título 

transparece um caráter denotativo, embora seu sentido seja cono
tati vo. É composto por apenas tres palavras: artigo, dois subs

tantivos, sendo o último adjetivado. 

Jornal número 26 - Janeiro-Fevereiro/81 

Título: "Direito histórico" 

É um título composto por duas palavras: um substantivo e um 

adjetivo, sendo conciso e vago, destacando o fato. Possui um estilo 
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e wn caráter denotativo, embora qualifique a informa<;ao. Destaca

se pelo tamanho e formato das letras, que sao o apelo visual para o 

leitor. 

Jornal número 32 - Setembro/81 
Título: "Unidade e solidariedade em favor dos missionários" 

Apesar de ser longo, é um título informativo, com um fundo 
político-ideológico. Resume a notícia ou fato, deixando transparecer 

a posi<;ao ideológica do jornal e o lugar social de onde fala. Tem 
um 'estilo denotativo, evidenciado pelo uso de substantivos. 

Jornal número 37 -Abril/82 

Título: "Autodeterminayao" 

Formado por urna única palavra, o título contém em si a 

informayao que aborda. Transparece seu contexto político e sócio
antro po lógico, ao empregar urna palavra muito usada pela 

antropología quando trataa questao indígena. Sua ~ipologia destaca
se daquela usada no texto, pois as letras sao grandes e escuras, o 
que demonstra seu apelo visual. 

Jornal número 44 - Outubro/82 

Título: "Ide e denunciai" 

Título curto, composto por dois verbos no imperativo, 
significando urna ordem. Contém, em si, o caráter de denúncia, em -

que transparece a posi<;ao crítica e ideológica do jornal, bem como 

a do próprio Cimi. É visível o fundo religioso que perpassa a 
informayao. Embora conciso, o título é um pequeno quebra-cabeyas, 

buscando trabalhar com a curiosidade do leitor que, certamente, 

perguntará: ir onde, denunciar o que? Podemos afirmar que se trata 
de um título normativo e doutrinário. 

Jornal número 51 - Maio/83 

Título: "Surdez programada" 

Título curto e adjetivado. Também é opinativo, capaz de gerar 

polemica, devido a crítica velada que contém em si. É um título 
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conciso, mas nao preciso, e que decorre da abordagem do texto. E 

um título ideológico, deixando clara a posi<;ao do jornal. Sua 
tipología destaca-se do texto pelas letras grandes e escuras; emprega 

um substantivo e um adjetivo em sua c01nposiyao. 

Jornal número 54 - Agosto/83 
Título: "Odres velhos" 

Título curto, com tipos escuros e adjetivado. As palavras reme

te1n a um conteúdo bíblico ou, pelo menos, a um provérbio popular 

contido na própria Bíblia (Livro dos Provérbios ou Sapienciais ). Deixa 

transparecer o caráter opinativo e a linha ideológica do jornal; as duas 

palavras que o compoem sao: um substantivo e um adjetivo. 

Jornal número 68 - Outubro/84 
Título: "Luzes e sombras" 

Dois substantivos que se contrapoem. É opinativo e, visi

veln1ente, ideológico; sua concisao nao significa que é um título de 

precisao, urna vez que nao informa o leitor sobre a temática 

apresentada. Entretanto, conta com a imagem, isto é, o uso de urna 
charge que remete mais ao texto do que ao título em si, permitindo 

ao leitor perceber o assunto que está sendo tratado. 

Jornal número 70 - Dezembro/84 

Título: "Das trevas, luz" 

Título curto, que emprega dois substantivos que se contra
poem, sendo separados por vírgulas. Seu valor conotativo trans

parece mediante o emprego de palavras que remetem a um fundo 

bíblico-religioso. O título demonstra também o caráter bíblico

religioso do próprio jornal, no que diz respeito ao assunto. Possui 
um apelo intelectual. A charge remete mais ao texto do que ao título, 

porém se vincula a este. 

Jornal número 75 - Maryo/85 

Título: "O perigo das minas" 

O título, composto por tres palavras (artigo, mais dois 

substantivos e urna contra9ao da preposi9ao "de" como artigo "as"), 
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resume a notícia. É informativo, conciso e preciso, evitando, assim, 
que o leitor busque fazer adivinhavoes para saber do que se trata. É 
um alerta e, ao mesmo tempo, urna critica velada para a sociedade; 
resulta da própria abordagem do texto. A cbarge complementa mais 
o texto do que o título. 

Jornal número 81 - Novembro/85 
Título: "Sangue e esperan9a" 

O título contrapoe dois substantivos, ligando-os pela conjun-
9ao 'aditiva "e". Embora estejam em seu sentido denotativo, as 
palavras, no contexto, tem um significado conotativo, o que é 
complementado pela charge. Este tipo de linguagem faz apelo a 
razao do homem, enquanto ser lógico. 

Jornal número 86 - Abril/86 
Título: "Democracia da violencia" 

Título curto, formado por tres palavras: dois substantivos, o 
segundo qualificando o primeiro; e mais a jun9ao da preposi9ao "de" 
como artigo definido "a", servindo como elo da frase. É urna síntese 
da notícia, mas com sentido conotativo. É um título interpretativo, 
mas que demonstra a opiniao do jornal sobre o fato analisado. A 

charge e o desenho complementam título e texto. 

Jornal número 89 - Julho/86 
Título: "Estamos de volta aos tempos do general Médici" 

Título longo, remetendo o leitor ao passado histórico, ou ao 
contexto político-social do país. A critica que contém é condenatória 
a ideología vigente e mais urna vez demonstra a posic;ao do veículo 
e do próprio Cimi sobre o tema. A locu9ao verbal enfatiza a critica 
feíta ao fato. O desenho junto ao título, no lado esquerdo, é igual 
ao que aparece no jornal de abril do mesmo ano, enquanto a charge 
(que lembra urna história em quadrinbos), embora critica, remete 

ªº texto e nao ªº título. 

Jornal número 100 -Julho-Agosto/87 
Título: "Remo, armas, memória" 
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Título curto, formado por tres substantivos que se ligam por 
meio de vírgulas. Remete o leitor para o texto, já que nao indica o 
assunto, dando a entender um sentido conotativo para as palavras. , 
E um título que remete a avao. O desenho situado no canto superior 
esquerdo, junto ao título, é igual aos dos joma is analisados em 1986, 
padronizado para essa coluna ou se9ao. Já a charge, mais urna vez, 
sintetiza o texto e nao o título, ressaltando o sentido conotativo que 
perpassa a abordagem do jornal. 

Jornal número 101 - Setembro/87 
Título: "Verbomontagem para confundir constituintes" 

Título extenso, cuja frase sintetiza a informavao e a define, 
conforme a ótica do jornal e do Cimi. Com um estilo/linguagem 
intelectual, faz um apelo para a razao do leitor. O desenho, igual ao 
de jornais anteriores, mantém o padrao característico da sec;ao. 

Jornal número 108 - Maio/88 
Título: "Massacre de índios envergonba o Brasil" 

Título extenso, como o anterior, mas a frase tem um caráter 
emocional e o emprego do verbo e substantivo busca informar 
objetivamente sobre o fato, resumindo a notícia. É, portanto, um título 
informativo, mas que deixa clara a posi9ao ideológica ou o lugar social 
do jornal e do Cimi, que é a defesa da questao indígena. 

Jornal número 113 - Novembro/88 
Título: "Solidariedade militante e discordancia honesta" 

Título longo, sendo a frase formada por substantivos e adje
tivos, dando-lhe um sentido opinativo, em que transparece a posic;ao 
crítica do veículo. Seu caráter literário nao diz ao leitor qual o 
assunto, mas desperta nele curiosidade para ler o texto. A charge 
sintetiza titulo e texto, enquanto o desenho padroniza a se~o. 

Jornal número 115 - Janeiro-Fevereiro/89 
Título: "Presidente do Brasil: presidente de quem?" 

Título longo, interrogativo, constituindo-se num apelo direto 
ao leitor. Sintetiza a temática abordada, mas dá-lhe um caráter 
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conotativo; as letras, em negrito, dao o destaque visual necessário 

ao interesse do leitor. Mais urna vez, a charge remete ao texto. 

Jornal número 123 - Dezembro/89 
Título: "Govemo genocida, por a9ao e omissao" 

Trata-se de um título em forma de frase, com um apelo emo
cional, nun1a linguagem que incluí o uso de substantivos e adjetivo. 
Tem um caráter denuncista, opinativo, mas que resume a notícia. 

O caráter panfletário é perceptível na radicaliza9ao da própria frase. 
A charge remete o leitor para urna outra se9ao: "Porantinadas". 

Jornal número 126 - Mar90/90 
Título: "A questao é retirar logo os garimpeiros" 

É um título normativo, ou seja, define o que pode e deve ser 
feíto; busca sensibilizar o leitor pelo seu lado emocional. É, também, 
um título informativo, na medida em que resume a notícia, através 

do uso de verbos e substantivos. A frase longa, com verbo de a9ao, 
caracteriza a posi~o ideológica do jornal. Já a charge, também pela 
frase que contém, remete ao texto e nao ao título. 

Jornal número 131 - Setembro/90 
Título: "Nao se poe vinho novo em odre velho" 

O título longo, utilizando-se de urna afirma9ao bíblica, 
desperta a curiosidade do leitor. Transparece nele um caráter 
doutrinário, que perpassa também pelo emprego de adjetivos que 
se contrapoem (novo/velho ). O tamanho das letras é um apelo visual 
para o leitor. A cbarge resume o texto, mas tem um grau de 

vincula9ao com o título. 

Jornal número 140 - Julho-Agosto/91 
Título: "Desafio para o Cimi no contexto de 500 anos" 

É um título informativo, cuja frase resume anotícia para o leitor, 
composto por substantivos, com urna linguagem intelectual que apela 
para o hornero como um ser lógico, racional. A charge complementa 
o título. O tipo de letra compoe o apelo visual para o leitor. 
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Jornal número 144 - Dezembro/91 
Título: "Considera9oes em tomo da palavra escandalo" 

É um título informativo, que resume o fato e anuncia a noticia 
através do emprego de substantivos, buscando transmitir de modo 
objetivo o pensamento do jornal. O caráter conotativo está no 
contexto do próprio título, que num estilo intelectual apela para a 
razao do leitor. 

Há um equilíbrio entre o número de títulos longos e títulos 
curtos, bem como entre os opinativos e os interpretativos. Porém, 

nos dois generos se manifesta a linha ideológica do jornal - a defesa 
da questao indígena e dos direitos <lestes povos - mediante a crítica 
e a denúncia contra a política indigenista oficial, bem como no que 
diz respeito as terras indígenas e a outros temas, tais como missao 
e evangeliza9ao, no contexto político-social. 

Entretanto, nao há um estilo ou urna linguagem precisa. Os 
títulos, de modo geral, podem conter apelos intelectuais ou emo

cionais, dependendo do assunto abordado, buscando sempre sensi
bilizar o leitor ou levá-lo a conhecer mais detalhes sobre o fato. 

As mudan9as de editores e redatores no período analisado 
pouco ou nada interferiram na posi9ao ideológica do jornal, urna vez 
que este reflete o posicionamento do Cimi, caracterizando, assim, 
o fato de ser o veículo oficial do órgao. Os títulos, de modo geral, 
nao tem urna linguagem clara e, assim, sua fun9ao nem sempre é a 
de informar o leitor, mas sim atraí-lo para a leitura do texto. 

UMA VISAO TEMÁTICA 

Terras Indígenas 

Sete jomais abordam o assunto, sendo que seis tem artigos 
assinados e pelo menos um jornal trabalha com entrevista no estilo 
ping-pong (perguntas e respostas). Todas as matérias estao 
estruturadas em duas colunas, ocupando mais de urna página do 
jo1nal, e sao constituídas por vários textos formando reportagem 
geral, especial ou de profundidade. 

Fotos legendadas, charge e mapas também estao presentes na 
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visualizac;ao do assunto abordado nas matérias. O "olho" e o "nariz 

de cera" sao alguns outros recursos empregados na elaborac;ao dos 

textos que, em geral, tem leads extensos, com informac;oes contex
tualizadas. Os boxes - em geral formado por depoimentos - também 

complementam as matérias analisadas. No que se refere a entrevista, 

esta aparece no jornal número 115 (janeiro-fevereiro de 1989). 

Em quatro dos sete jornais prevalece o genero jornalístico 
interpretativo. Sao eles os jornais número 18 (maio de 1980); 

número 70 (dezembro de 1984); número 86 (julho de 1986) e 115 

(janeiro-fevereiro de 1989). Além da atualidade do fato e sua 

contextualiza<;ao, prevalece o interesse da coletividade ( em geral, 

indígena e/ou posseiros), como neste trecho: 

Doze malocas queimadas, rocas aban
donadas e vagos sinais de índios escondidos 
nas matas. sao algumas das conseqüéncias 
da Petrobrás - maior companhia estatal do 
país -- na regido do Vale do Javari, no oeste 
da Amazónia, próximo das fronteiras com 
Peru e Colómbia (jornal número 73). 

Em outros dois jornais prevalece o genero informativo. Sao 

eles o de número 44 (outubro de 1982) e o de número 108 (maio de 

1988). Neste último, a reportagem conta como recurso gráfico do 
"olho", que contém informac;oes sobre os agressores dos índios 

Tukuna, enquanto a matéria central afirma: 

cerca de 100 Tikuna foram alvo de tiroteio 
comandado pelo madeireiro Osear Castelo 
Branco, 7 3 anos, quando esperavam repre
sentantes da Funai e agentes da Polícia Fe
deral, as 14 horas, do dia 28 de marro, no 
Igarapé Capacete, município de Benjamin 
Constan!, no Amazonas. A emboscada resul
tou na morte de 14 índios, além de 13 feridos. 

O genero opinativo está presente apenas no jornal número 73 

(mar90 de 1985), urna vez que a matéria foi redigida em forma de artigo. 
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Dentro da categoría Estrutura do Texto quatro jornais tem 

estilo intelectual, ou seja, parte de um raciocínio lógico, remetendo 

o leitor a fatos concretos da situac;ao indígena, dentro do tema Terras 
Indígenas. É o que podemos constatar no seguinte texto: 

Os índios Apurinii continuam armados. Eles 
querem expulsar os colonos que invadiram 
seu território {. . .) O que fazer? A Funai, 
através do delegado regional Apoena 
Meirelles, afirmava que os índíos devem 
expulsar os posseiros (Aten~iio: logo a 
Funai que nunca defendeu índio) (jornal 

número 18-maio de 1980). 

Ainda nesta categoría, somente dois jornais tem estilo 
narrativo, e de acordo com os critérios jornalísticos os textos estao 
redigidos a partir de fato que desperta maior interesse para o leitor 

e nao na ordem cronológica dos acontecimentos; isto é possível de 

ser confirmado no seguinte texto: '"A massa já está na boca é preciso 

mastigá-la com forc;a'. A recomendac;ao f eita por Celedonio foi 

ouvida atentamente pelos outros trinta índios Sinú, Amazonia 
Ocidental - Proffao" (jornal número 113). 

Na categoría Condifoes de Produ~ao, observamos que 

prevalece a máxima do jornalismo, isto é, o tema Política Indigenista 

é abordado a partir de fatos concretos - a despeito do tema anterior, 
em que isto também se verifica - e atuais; para isso, tanto as 

reportagens como os artigos utilizam-se de documentos oficiais ou 

nao e de cobertura in loco. Todos os jornais analisados partem da 
visao social do índio, ou seja, da necessidade de defender estes povos 

contra a sociedade nao-índia, confirmando assim a linha editorial 

do Porantim. Apenas urnjomal, o de número 109 (julho-agosto de 

1987), utiliza-se de urna categoria jornalística do genero 
informativo, que é a entrevista, cujo texto diz: "O Brasil nao deverá 
ser reconhecido como urn país pluriético. Pelo menos se depender 

do Projeto de Constituic;ao do deputado Bernardo Cabral, relator da 

Comissao de sistematiza9ao da Assembléia Nacional Constituinte". 

Nesse jornal há urna historiza<;ao da questao indígena e, mais 
particularmente, da política indigenista; a entrevista com o relator 

da Comissao de Sistematizac;ao dá suporte aos demais textos que 
compoem a matéria jornalística. 
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Política Indigenista 

Este tema é abordado em cinco jornais, dos quais tres o fazem 
através do genero jornalístico opinativo e dois jornais utilizam-se 
do genero jornalístico interpretativo. No primeiro caso incluem-se 
um artigo assinado e um discurso parlamentar do entao deputado 
federal Mário Juruna. O genero interpretativo está presente em duas 
reportagens sobre o tema, urna delas pode ser classificada como 
"reportagem em profundidade", isto é, trata-se de urna matéria que 
trabalha a questao da política indigenista de forma exaustiva, 
incluindo os diversos angulos sobre o assunto. 

De acordo coma categoria Estrutura do Texto, afirmamos que 
as matérias sao assinadas, com um grande lead ( ou cabeya), 
utilizando o recurso jornalístico do "olho" (trata-se de um texto curto 
que esclarece o assunto) e de boxes subdividindo o tema em vários 
textos. Há parágrafos longos e parágrafos curtos, como é possível 
observar no jornal número 86 (abril de 1986). No genero inter
pretativo, os textos se interligam e se completam, nao só através de 
intertítulos que esclarecem o assunto, mas também mediante o 
emprego de ilustrav5es - fotos e charges. Os textos tem estilo 
emocional e/ou intelectual, ou seja, apelam para os sentimentos do 
leitor e/ou empregam argumentos e raciocínio lógico. Há também 
o emprego de entrevista, no estilo ping-pong (perguntas e respostas), 
como no jornal número 100 (julho-agosto de 1987). 

As matérias tem linguagem direta, impessoal ( com o emprego 
de verbos na 3ª pessoa do singular e/ou plural), em tom de crítica
denuncista sobre a política indigenista praticada pelo governo. Os 
textos empregam expressoes opinativas, tais como adjetivos, 
substantivos adjetivados, valendo-se de depoimentos dos indígenas 
para historicizar o assunto. Essas afirmayoes podem ser verificadas 
mediante o seguinte exemplo: 

Esta manha de nove de mar~o ainda nao é 

a grande vitória dos que lutaram pela 
cria9ao do Parque Yanomami. No auditório 
do Ministério do Interior está sendo espe
rado Mário Andreazza, que vai assinar a 
Portaria GM/nº 025, interditando urna área 
de 7, 7 milhoes de hectares. Essa área deverá 
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constituir-se na futura reserva dos 8 mil e 
400 índios Yanomámi, que habitam em 
aproximadamente 200 aldeias entre a 
fronteira com a Venezuela e a Perimetral 

Norte-BR 210. 
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Em geral, os textos refletem a linha editorial do jornal e a 
posi<;ao do Cimi, que é a defesa da causa indígena, como diz o slogan 

do Porantim. 
Ainda dentro da mesma categoría, tres jomais empregam urna 

linguagem pessoal e direta, com emprego de verbos na primeira 
pessoa do singular e/ou plural, no presente, e utilizando também 
expressoes adjetivadas e interpreta9oes dentro do contexto político
social em que transcorrem os fatos, como por exemplo o jornal 
número 37, de abril de 1981, bem como o de número 113, de novem
bro de 1988, sendo que neste a linguagem tende para o tom 

coloquial, como neste trecho: 

O corrente ano tem sido denso na conso
lida9iio da política-administrativa dos 
militares nas questoes que se referem nao só 
aos índios, mas a ocupa9ii.o da Amazónia. 
Em j ulho, o presidente da República auto
riza· a cria9ao de um Grupo de Trabalho 
lnterministerial, sob a coordena9ao da 
Secretaria Geral do CSN, com vistas ao 
Programa para o Desenvolvimento da 
Faixa da Fronteira, em que estavam reuni
dos com sede na Fazenda Arroyo Del 
Medio, ocupada por eles dois días antes. 
Desde 1975, os hoje 22 mil Sinú estao 
promovendo a9oes de recupera9iio das 
terras de seu resguardo (espécie de reserva) 
invadidas por centenas de fazendeiros, que 
transformaram seus antigos donos em peoes 
(jornal número 70 - dezembro de 1984). 

Na categoría Abordagem do Texto podemos afirmar que a 
linguagem impessoal prevalece, com o emprego de verbos na 
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terceira pessoa do singular e/ou plural; também está presente a 
linguagem coloquial, simples e direta, através dos discursos e 
depoimentos dos indígenas. Há ainda o emprego de expressoes 
adjetivadas e palavras no seu sentido denotativo, mas carregadas de 
significado. O tom de denúncia e crítica é urna constante nos textos 
e, em alguns, há também urna linguagem técnica (mediante o 
emprego de termos jurídicos, políticos ou teológicos), como é 
possível verificar neste exemplo: 

Com prazo indeterminado, a Funai e a 
Petrobrás assinaram convenio quefi.xava as 
normas gerais e procedimentos para pesqui
sar e lavrar gases em terras indígenas. ( . .) 
No Javari e em outras regioes, onde está 
pesquisando gases .fica notório que todas as 
cláusulas do convenio nao passam de uma 
mera piada para ambas as partes (jornal 
número 73 - maryo de 1985). 

Em praticamente todos os textos transparece a linha editorial 
do jornal, numa linguagem que visa sensibilizar ou despertar o leitor 
para o apoio a causa indígena; ou ainda para fazer com que o leitor 
tenha conhecimento da realidade que cerca os povos indígenas. 

As matérias sao elaboradas mediante a presen9a de corres
pondentes in loco; utiliza9ao de documentos oficiais ou nao (cartas, 
representayoes jurídicas, decretos e relatórios ), como por exemplo 
o Estatuto do Índio. Os textos, conforme critérios jornalísticos, 
partem sempre de um fato atual e concreto, mas tém como base a 
visao do indígena enquanto sujeito da história. Por isso, a redai;ao 
das matérias tem como prioridade a versao dos indígenas e nao das 
autoridades, como é possível verificar no jornal número 108 (maio 
de 1989). Os textos vinculam a questao social as dificuldades dos 
povos indígenas; além disso, os textos normalmente condenam a 
atuai;ao governamental na conduta da política de demarcai;ao de 
terras, bem como a existencia dos latifúndios no país. Essas 
constata9oes podem ser confirmadas através <leste trecho: 

O programa de Desenvolvimento da Ama
zonia, abrangendo quatro projetos (o Calha 
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Norte é um deles), atingirá 11 mil quilo
metros de fronteiras com sete países latino
americanos. Nessa faixa habitam atual
mente 88 povos diferentes, num total de 78 
mil indivíduos, que compoem 33% da 
populafii.O indígena do país. E o governo 
age como se nenhum deles existisse. 

Organiza~io Indígena 
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Tres jomais abordam o tema, e fazem-no de modo diferente: 
dois utilizam reportagem (sendo urna delas especial) através do 
genero jornalístico interpretativo (jornais número 21 - agosto de 
1980 e número 26 - janeiro-fevereiro de 1981 ). Somente o jornal 
número 54 - agosto de 1983 - enfoca o assunto por meio de um 
artigo assinado, caracterizando o genero jornalístico opinativo. Os 
estilos emocional e intelectual estao presentes nos jornais números 
21 e 54, respectivamente, enquanto o estilo racional aparece no 
jornal número 26. O primeiro caso busca atingir o leitor por meio 
de seus sentimentos e também de argumentos lógicos, enquanto no 
estilo racional é o emprego da narrayao de casos concretos e atuais 
que serve para atrair a atenyao do leitor. 

De acordo coma categoría Estrutura do Texto, podemos dizer 
que nos tres jornais o tema Organizayao Indígena ocupa pelo menos 
duas páginas de cada um dos jomais, cujo conteúdo é distribuído 
em vários textos, mediante o emprego de recµrsos jomalísticos tais 
como intertítulos, boxes e fotos legendadas. O tamanho dos 
parágrafos - na maioria das vezes extensos - varia conforme a 
distribui9ao das matérias nas páginas. Outro recurso jornalístico e 
gráfico empregado é o "olho" - destaque de certos trechos do texto, 
colocando-se entre aspas e num corpo maior de letra. Há ainda o 
uso de urna "cabe9a", contendo as principais informa9oes sobre o 
tema, como é possível observarmos neste texto: 

O Porantim publica a sofrida voz dos índios, 
que apesar de todo o sofrimento encontram 
for~as na busca da unidade e insistem em 
permanecerem como índios, recusando a 
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proposta do Estado brasileiro de renegarem 
a identidade indígena em troca dos nefastos 
prejuízos da integra~iio na favela (jornal 
número 26, janeiro/fevereiro de 1991 ) . 

Já na categoría Abordagem do Texto, verificamos que a 
linguagem empregada tem caráter crítico-denuncista, com o 
emprego de verbos na primeira pessoa do plural ou em terceira 
pessoa (singular e/ou plural), caracterizando a pessoalidade ou 
impessoalidade do texto, e o fato de ser coloquial, direto. Os textos 
empregam também expressoes adjetivadas e informa9oes ilustradas 
caracterizando a postura ideológica e a linha editorial do jornal, 
como é possível verificarmos no seguinte trecho: 

Afedera~ao é sempre urna conquista contra 
o Estado centralizador. No Brasil, a Uniiio 
das Na~oes Indígenas (UNJ) está experi
mentando como é dificil marcar presen~a 
nos conflitos e receber apoio das próprias 
bases (jornal número 54 - agosto de 1983). 

Trata-se de um artigo que busca mostrar a realidade indígena 
e situá-la dentro do contexto político-social do país. 

Na categoria Condi~oes de Produ~ao, verificamos que a coleta 
de dados ( ou a capta9ao das inf orma9oes, numa linguagem 
jornalística) se baseia nos seguintes pontos: discurso dos indígenas, 
entrevistas, relatórios de entidades governamentais ou nao, e outros 
documentos. Isto é, a produ9ao dos textos tem por base o local onde 

estes ocorreram, mas considera também dados obtidos de modo 
indireto. Os textos sao elaborados tanto por membros do Cimi como 
por meio de integrantes e ex-integrantes da equipe do jornal 
Porantim; porém, sempre partem da ótica dos povos indígenas, a 

despeito do que já foi <lito nos temas anteriores. 

Saúde Indígena 

Somente dois jornais enfocam este tema e o fazem jomalis

ticamente de forma distinta: através dos generos interpretativo 
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(jornal número 131) e opinativo (jornal número 44). O primeiro 
conta com urna entrevista coletiva, enquanto o segundo está 
elaborado em forma de artigo. Assim, com base na categoria 
Estrutura do Texto, podemos afirmar que as matérias, em cada um 
dos jornais, ocupam mais de urna página, sendo a composi9ao do 
texto em urna ou duas colunas, conforme o espa90 que lhes foi 
destinado. Dentro ainda desta mesma categoria, verificamos que os 
dois jomais - a exemplo de temas anteriores - larn;am mao de 
determinados recursos gráficos: tabelas, mapas, fotos, legendas, o 
"olho" e um boxe. Porém, nesse tema, o jornal inovou ao utilizar
se de notas e referencias, ao pé da página, como se ve no Porantim 
número 144 ( dezembro de 1991 ). 

Com rela9ao a categoría Abordagem do Texto, podemos 
afirmar que esta mantém o caráter pessoal e/ou impessoal, como em 
outros temas anteriores, utilizando-se para isso do emprego de 
verbos na primeira pessoa do plural e/ou terceira pessoa do singu
lar/plural, respectivan1ente. Os textos, redigidos de forma direta, 
utilizam expressoes de cunho opinativo, como adjetivos ou advér
bios. Os fatos sao sempre apresentados dentro do contexto político
social que os envolve, como no seguinte exemplo: 

Nos últimos meses está se tornando dificil 
encontrar um índio Yanomami que nao 
esteja com o rosto pintado de negro, que 
simboliza o luto. Estes índios, que ocupam 
a regi.ii.o noroeste de Roraima, ao longo da 
fronteira com a Venezuela, tém sido dizima
dos por surto de doen~as levadas por 
milhares de garimpeiros e mais recen
temente pela desnutrifG.o (jornal número 
131 - setembro 1990). 

No que se refere a categoría Condifoes de ProdufG.o, podemos 
ressaltar que o jornal número 131 baseia-se na cobertura in loco, 
enquanto o jornal número 144 utiliza-se de dois artigos de 

antropólogos para enfocarem o tema Saúde Indígena, mostrando 
assim a mesma situa~ao vivida por dois povos diferentes: os 
Yanomami e os Waimiri-Atroari. Tanto numjornal como em outro, 
transparece o posicionamento editorial do Poran.tim sobre o assunto. 
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Porém, no caso da edi9ao número 144, verificamos que tem por base 
também o relato de outros jornais, além dos artigos dos dois 
antropólogos. Isto está explícito no próprio texto. 

Cultura e Meio Ambiente 

Este tema é abordado por um único jornal, o de número 123 
(dezembro de 1989) e, dentro da categoriaEstrutura do Texto, trata
se de urna reportagem cujo texto é assinado, come9ando por um 
"olho" que sintetiza o problema vivenciado pelos índios Kaingang, 
em Santa Catarina, mais específicamente na Área Indígena Xapecó. 
A reportagem ocupa as páginas 8 e 9, e na última há um boxe, 
informando aos leitores sobre outros problemas vividos por esse 
povo. Os diversos textos tem parágrafos extensos e, em alguns casos, 
sao acompanhados por fotos legendadas. 

De acordo com a categoria Abordagem do Texto, a matéria 
busca um tom impessoal, empregando locu96es verbais e 
substantivos no relato dos fatos. Os dados sao apresentados dentro 
da linguagem jomalística na ordem de interesse para o leitor e nao 
na seqüencia cronológica dos acontecimentos. As críticas e 
denúncias nao sao feitas pelo autor da reportagem e sim pelas 
diversas fontes (no caso, por lideran9as indígenas ou representantes 
da Justic;a Federal em Santa Catarina). As frases sao longas, mas 
confirmam a presenc;a de dois generos jomalísticos: opinativo e 
interpretativo, como é possível observarmos neste exemplo: 

Durante dez anos, um cacique corrupto, 
mancomunado com os funcionários da , 
Funai, vendeu ilegalmente madeira da Area 
indígena Xapecó, em Santa Catarina. O 
negócio rendeu, por baixo, US$ 2,5 milhoes 
mas nao trouxe nenhum beneficio para a 
comunidade indígena. 

Na categoria Condifoes de Produt;ao, podemos afirmar que 
a reportagem foi elaborada no local do fato, na Área Indígena 
Xapecó, e, apesar de estar assinada, contém poucas expressoes 
opinativas, tais como adjetivos ou expressoes verbais, que dariam 
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um sentido conotativo ao texto. Entretanto, a reportagem configura 
a linha editorial do Porantim no que diz respeito a luta dos índios 
por seus direitos dentro do contexto político-social do país. A 
matéria teve também como complemento o emprego de documentos 
oficiais, tais como relatos da regional sul do Cimi e depoimento dos 
índios envolvidos nas acusa9oes do lbama. Para a autora, fica claro 
que os indios foram induzidos a prática de tal delito. 

Religiao e Missao 

Dos cinco jornais que enfocam o tema, tres o fazem dentro 
do genero jornalístico opinativo, enquanto dois abordam o assunto 
através do genero interpretativo. Podemos afirmar que, conforme a 
categoria Estrutura do Texto, os tres artigos tem estilo doutrinário, 
apresentam propostas de ac;ao com o objetivo de levar o leitor a urna 
atitude concreta em favor da causa indígena. Utilizam recursos 
gráficos presentes em outros temas já abordados, tais como: fotos 
legendadas, desenhos, mapas e imagens de santo. De modo geral, 
os textos tero parágrafos longos e se interligam por subtítulos, em 
cada um dos tres jomais. 

Ainda com base na categoria já mencionada, é possível dizer 
que o artigo do jornal número 68 (outubro de 1984), embora 
ocupando tres páginas em estilo doutrinário, nao é dogmático. Trata
se de urna análise crítica sobre Religiao e Missao, como podemos 
observar neste exemplo: 

Diálogo e Missao nasceram comos atos dos 
apóstolos no mesmo dia de Pentecostes. Sao 
práticas de urna Igreja que abrat;a na cari
dade todas as /ínguas, procurando superar 
o bloqueio desde Babel - AG. 4. O diálogo 
é um pressuposto da missao. 

Notamos no artigo, inclusive, a referencia ao texto bíblico em 
que se baseia o autor ao abordar o tema. 

Por sua vez, os jornais números 1O1 e 140, dentro ainda da 
categoria Estrutura do Texto, trabalham o tema mediante repor-
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tagens especiais, conforme o genero jomalístico interpretativo. O 
tema é abordado a partir de urna situa~ao circunstancial: a defesa 
do Cimi contra as matérias veiculadas no jornal O Estado de S. Paulo 
sobre a entidade e a eleiyao e posse da nova diretoria do Cimi, 
respectivamente. Os textos tem, portanto, natureza circunstancial 
e sao diversificados. 

Na categoria Abordagem do Texto, podemos afirmar que a 
linguagem é variada: tanto é direta e impessoal como hermética, 
utilizando-se de expressoes teológicas e clericais, ou ainda intelec
tual/impessoal, com expressoes bíblicas e termos exegéticos. Isto 
se ~erifica principalmente nos artigos, o que pode ser comprovado 
neste trecho, por exemplo: 

os choques entre cristianismo e cultura 
autóctone nao foram tanto causados pelo 
impacto da mensagem evangélica. Os 
choques foram choques culturais, devido a 
identificaf ao da Igrej a com a cultura do 
conquistador ou missionário Gomal número 
81 - novembro 1985). 

Já os textos interpretativos, dentro desta mesma categoría, tem 
linguagem direta, próxima a coloquial, mas com verbos no presente 
ou passado simples, bem como o emprego de expressoes adjeti
vadas. Mas estas expressoes nao tiram o caráter de jornalismo 
interpretativo das reportagens, urna vez que tentam transmitir ao 
leitor o clima em que se desenvolveu o fato. lsto pode ser confirmado 
com o seguinte trecho: 

Na discussao da rela9ao autonomía-diálogo 
religioso revelaram-se algumas constata
fOes importantes. Por exemplo, é mais fácil 
admitir a autonomía territorial, cultural do 
que a autonomía no campo religioso-teoló
gico, um tema delicado tratado como resis
téncia por parte dos missionários. Auto
nomía a.final implica poder: poder de 
decisiio, poder de rejei9ao, poder de dialo
gar de igual para igual. Até onde a lgreja e 
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os missionários estao dispostos a abrir mao 
do poder e do controle que mantiveram até 
hoje sobre os povos indígenas? Uornal 
número 140 - julbo-agosto de 1991 ). 
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No que se refere a categoría Condi9oes de Produ9ao, 
verificamos que, no caso das matérias opinativas, seus autores sao 
membros do Conselho Editorial do jornal e/ou membro da equipe 
de redayao, bem como assessores do próprio Cimi; enquanto, no 
caso das matérias interpretativas, estas em geral sao elaboradas por 
algum componente da equipe de redayao. Os textos -- isto no tocante 
aos cinco jomais que enfocam o tema - em geral partero da ótica 
do índio, da necessidade de defender os direitos desses povos junto 
a sociedade envolvente. A elaborayao dos textos tem por base a 
constatayao dos fatos in loco, bem como documentos oficiais da 
lgreja e de outras instituiyoes, além de depoimento de indígenas. 
Em geral, transparece a linha editorial do Porantim e a visao 
teológica e pastoral do Cimi . Tais colocayoes podem ser 
conformadas a partir deste trecho: 

O rio Paraguai divide o país em duas 
regioes geográficas bem diferentes, a regiao 
oriental e a regiiio ocidental, o Chaco. No 
Chaco moram aproximadamente 80 mil, dos 
quase trés milhoes de habitantes do Para
guai. Mais do que a metade dos habitantes 
do Chaco sií.o indígenas. ( .. ). As terras 
indígenas, jurídicamente reconhecidas, sao 
registradas em nome de entidades religiosas 
ou civis, empresas privadas ou do estado. 
Todas as congregafoes e denomina9oes 
religiosas se comprometeram em devolver 
as terras indígenas jurídicamente adqui
ridas (jornal número 32 - setembro de 
1981). 

Com base nos textos analisados, podemos afirmar que o gene
ro jomalístico interpretativo é o mais constante no Porantim, com 
a elabora~ao de artigos e reportagens geral e de profundidade; even-
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tualmente, há entrevistas. O genero opinativo está mais presente nos 
editoriais, porém, também se verifica sua presen9a nas matérias assi
nadas, em geral artigos que se referem ao tema Religiao e Missao. 

Seja no genero jomalístico interpretativo, seja no opinativo, 
nao há urna padronizayao da linguagem - esta dependerá do tema a 
ser enfocado pelo autor do artigo ou da reportagem. O mesmo ocorre 
no que diz respeito ao estilo do texto. No caso das reportagens, estas 
em geral obedecem as regras jomalísticas, isto é, ao modelo norte
americano da pirámide invertida, porém, sempre mantendo a 
contextualiza9ao das inf orma9oes. 

, 
Os textos, sejam eles artigos, reportagens e entrevistas, tém sem

pre um caráter crítico-denuncista, com o emprego de verbos na 
terceira pessoa do singular e/ou plural, dando um tom de "impessoali
dade" ao assunto. Sao textos longos, quase sempre ocupando mais 
de duas páginas do jornal, mas com urna linguagem entre o coloquial 
e o formal. Dentro também da categoria Condi{!oes de Produ{!ao, 
observamos se a matéria incluí depoimentos, observa9oes do repórter 
no local, ou se é transcri9ao de urn documento oficial (relatórios da 
Funai ou de algum órgao público, ou da Igreja institucional ou 
hierárquica ). 

As matérias sao ilustradas por fotos legendadas ou mapas e 
charges de acordo como tema em destaque. Normalmente, os temas 
Religiao e Missao e Terras Indígenas tém como ilustra9ao ou 
complementa9ao fotos ou mapas, bem como charges. Os temas mais 
freqüentes das reportagens sao Terras Indígenas, Política Indigenista 
e Organiza9ao Indígena: os dois primeiros, em geral, sao alvo de 
críticas e denúncias, refletindo a linha editorial do jornal e a linha -
de a9ao do Cimi, que é a defesa da causa indígena, ou seja, a luta 
pelos direitos indígenas dentro do contexto político-social. Já o tema 
Religiao e Missao aparece com mais freqüencia nos artigos de 
teólogos, assessores do Cimi e ex-membros da equipe do Porantim. 
Em geral, tais textos tem urna linguagem mais intelectual, com o 
emprego de expressoes bíblicas e clericais, que sao de domínio 
comum no vocabulário jornalístico do próprio Porantim, o que 
dificulta a leitura. Há sempre urna preocupa9ao em analisar o tema, 
seja qual for, permitindo ao leitor um raciocínio lógico e, even
tualmente, o uso das emoc0es para convence-los. 

Conforme a categoría Condifoes de Produfii.o, podemos 
afirmar que, sempre, os textos tem por base o lugar social do indio, 

ANÁLISE DO JORNAL 79 

suas necessidades, seus direitos, pela sociedade nao índia. As 
matérias, sejam elas reportagens ou artigos, buscam, dentro do 
possível, reproduzir a "fala" do índio sobre o tema em destaque e, 
para isso, é freqüente a utiliza9ao de depoimentos explicando o 
texto. É normal a reprodu9ao dos discursos dos índios, quando as 
matérias abordam o tema Organiza9ao Indígena, pois este é debatido 
nas assembléias realizadas pelos indios e com a colabora9ao do 
Cimi, sempre coma cobertura jomalística do Porantim. 

A utiliza9ao de boxes e/ou colunas, contendo informa9oes 
variadas sobre o tema em destaque, é também urn recurso constante 
na Estrutura do Texto publicado no jornal. Normalmente, estes 
pequenos textos se enquadram no género jomalístico informativo, 
com matizes opinativas, pois complementam informa9oes contidas 
no texto geral. O uso de nariz de cera, olho e grandes leads sao 
algumas das características contidas nas matérias publicadas pelo 
Porantim, bem como o emprego de parágrafos e frases extensas. 

TÍTULOS DAS MATÉRIAS 

Para esta análise foram considerados os títulos dos 124 jomais 
pesquisados; buscamos verificar sua constitui9ao semantica e 
gramatical, bem como sua padroniza9ao e características jorna
lísticas, como atrair o leitor e informá-lo sobre o assunto abordado 
no texto. 

Jornal número 18 - Maio/80 
Título: "Comite de Diálogo Índio - Posseiro evita guerra em 

boca do Acre" 

Trata-se de urn título longo, constituído basicamente por subs
tantivos comuns e próprios e ainda por verbo; portanto, teori
camente, é urn título informativo que define o assunto enfocado na 
matéria. O título, em letra de forma, é também a manchete da página 
e está abaixo de um "olho", que informa a situa9ao dos colonos 
envolvidos no problema. 

Jornal número 21 - Agosto/80 
Título: "Assembléia Indígena - Brasília" 
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Subtítulo 1: " A luta das mulheres indígenas por terra e 

autodeterminac;:ao" (pág. 4) 
Subtítulo 2: " Mulher terena quer luta para impedir extinc;:ao 

dos Kadiweu (pág. 4 - boxe) 

Subtítulo 3: "Urna raiz nasce no fundo da terra: Uniao das 

nac;:oes indígenas contra o capitalismo é a lei da natureza" (pág. 5) 

Subtítulo 4 : "Repressao funalesca na 14ª Assembléia - Funai 
prende, demite e ameac;:a líderes que realizam reuniao" (pág. 6) 

Subtítulo 5 : "Tupiniquim e guarani - A demarcac;:ao na marra 

vence Aracruz Celulose" (pág. 7) 
' Subtítulo 6 : " Índios contra multinacional" (pág. 7 - boxe) 

O titulo em si é curto, objetivo e informativo, com o substan

tivo indígena qualificando o tipo de assembléia. Entretanto, o 

subtítulo 1 e a manchete da página podem ser considerados urna 
síntese do texto, porém, de forma também objetiva e informativa. 

Já o subtítulo 2, do boxe, é praticamente a complementac;:ao do 
anterior, estando composto em caixa alta, mas nurn tipo ( ou corpo) 

menor. O terceiro subtítulo emprega um recurso lingüístico, que é 
o uso de dois pontos, dando assim um sentido conotativo para a 
informac;:ao nele contida; é um subtítulo longo e interpretativo sobre 

o fato apresentado. O quarto subtítulo emprega quatro verbos de 

ac;:ao e subs tantivos, porém transparece nele o tom crítico e 

interpretativo sobre a notícia veiculada. É longo e ao mesmo tempo 

destaca o eixo central do texto. O quinto subtítulo está en1 caixa alta, 

é totalmente opinativo e, ao mesmo tempo, é a manchete da página; 
comec;:a com um artigo definido, o que direciona a informac;:ao. Já 
o sexto subtítulo, também em caixa alta (porém, num tipo menor), 

deixa claro sua opiniao, ou melhor, a opiniao do jornal e, ao mesmo 
tempo, sintetiza a informac;:ao. Em geral, todos os subtítulos ao longo 

das quatro páginas de matérias (no caso, urna reportagem em 

profundidade) sao longos e estao em destaque, dando um caráter 
interpretativo/opinativo as informac;:oes neles contidas. 

Jornal número 26 - Janeiro-Fevereiro de 1981 

Título: " Identidade do índio está no sangue" 

O título em caixa alta é objetivo, sendo constituido por subs

tantivos e verbo, o que teoricamente o toma informativo. É tan1bém 

! 
1 
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urna síntese do tema abordado, remetendo o leitor para o texto, a 

frm de compreender melhor a questao. No lado esquerdo da página 

há urna tarja preta em caixa alta com o seguinte título: "Assembléia 

Indígena". Esta informac;:ao é ao mesmo tempo um conjunto daquilo 

que diz o texto e situa o leitor no contexto da manchete. 

Jornal número 32 - Setembro de 1981 

Título: "Povos indígenas e ac;:ao missionária no Paraguai" 

Título curto, objetivo, porém, constituido por palavras-chaves 
que adjetivam outros substantivos. É composto em caixa alta, sendo 

assim a manchete da página. Embora objetivo, aguc;:a o interesse do 

leitor em busca de informac;:oes mais detalhadas sobre o assunto, 

obrigando-o assim a leitura do texto. Sua complementac;:ao é a tarja 

preta, com letras em tipos menores, que diz: "Índios do Paraguai", 
qualificando o tema. 

Jornal número 37 - Abril de 1982 
Título: "Yanomami: a portaria do armisticio" 

Subtítulo: "O fim da guerra - quando será?" 

o título é curto, informativo, porém, nao objetivo. lsto obriga 

o leitor a dirigir-se ao texto para entender a intorma9ao ali contida. 

Envolto numa tarja preta e composto em caixa alta, o título destaca

se da página. No entanto, é o subtítulo, em forma interrogativa, o 

que mais atrai a atenvao do leitor, pois, ao mesmo tempo que 
questiona (dando assim um sentido conotativo ao assunto ), é 

também a manchete da página. É um subtítulo curto e que come9a 
com um artigo definido, tomando a interrogac;:ao mais direta . 

Jornal número 44 - Outubro de 1982 
Título: "O caso ha-ha-hae 

Subtítulo 1: "Perdendo a terra, estamos perdidos" 

Subtítulo 2: "A Funai é tutora irresponsável" 

Enquanto o titulo é curto e objetivo, os subtítulos sao relati

vamente extensos e opinativos. O título utiliza substantivos e o artigo 

definido "o", qualificando a informa9ao e contextualizando-a. Já o 
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subtítulo 1 é urna afirmayao que está entre aspas, remetendo para a 
leitura do texto, a fim de que o leitor possa saber quem está falando 
e por que faz tal afirmayao. Já o segundo subtítulo é opinarivo, mas 
sintetiza a informayao contida no texto. Ao mesmo tempo em que 
o adjetivo ali presente qualifica e critica a Funai, transparecendo 
assim a opiniao do jornal sobre o tema em questao. 

Jornal número 51 - Maio de 1983 
Título: "Juruna sacode o Congresso" 

· É um titulo curto, chamativo, mas nao opinativo, remetendo 
o leitor para o texto. Gramaticalmente, o texto emprega sujeito e 
predicado, formando urna frase completa, que contém em si urna 
mensagem. Entretanto, essa mensagem agu9a a curiosidade do leitor 
sobre o porque do fato, daí a necessidade da leitura do texto. Trata
se de um título-manchete da página. 

Jornal número 54 - Agosto de 1983 
Título: "Alian9a e autodeterminayao" 

Formado por tres substantivos e urna conjunyao aditiva, 
podemos afirmar que esse título é objetivo, curto e sintetiza o 
assunto abordado no texto. É portanto um título informativo e, como 
outros, é também a manchete da página, sendo complementado por 
pequenos intertítulos ao longo do texto, num conjunto de infor
ma9oes sobre o tema. 

Jornal número 68 - Outubro de 1984 
Título: "Diálogo e missao" 

Trata-se de um título curto, com dois substantivos que sao 
informativos. Ao mesmo tempo é um título-manchete, que resume 
o tema e demonstra a linha editorial do jornal, no que diz respeito a 
questao missionária. Além dísso, deixa clara a Iinha de a~ao do 
Cimi, do qual o jornal é o órgao oficial. Isso demonstra o estreito 
vínculo entre o Porantim e o Cimi. 

Jornal número 70 - Dezembro de 1984 
Título: "Índios ' recuperam' terras" 
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Mais urna vez, trata-se de um título-manchete que reúne 
sujeito e predicado numa frase informativa e completa. O título 
contém em si o significado da mensagem. O recurso gráfico das 
aspas deixa entrever urna mensagem subliminar, salientando assim 
o caráter interpretativo sobre o fato. 

Jornal número 73 - Maryo de 1985 
Título: "Gás da morte para arredios" 

Trata-se de um título-manchete que, embora utilize palavras 
objetivas teoricamente, como substantivos e um único advérbio, 
adjetiva a infonna9ao nele contida. Assim, é este um tipo opinativo, 
cujas palavras, mesmo em seu sentido denotativo, fonnam urna 
mensagem conotativa cuja interpretayao nao é possível se o leitor 
nao se dirigir ao texto a fim de entender o seu conteúdo. 

Jornal número 81 - Novembro de 1985 
Título: "Inculturayao e liberta9ao" 
Subtítulo: "Questionamento sobre a doutrina missionária de 

ontem e de boje" 

Duas palavras formam o título, que é curto, mas nao signi
ficativo. No entanto, nele está refletido o posicionamento editorial 
e ideológico do próprio jornal. É um título opinativo e interpretativo 
e isto se torna mais evidente quando o unimos ao subtítulo que é 
longo e explicativo, porém, dá urna idéia conjunta sobre o tema 
abordado no texto. 

Jornal número 86 - Abril de 1986 
Título 1: "Governo impoe 'nova' Funai" 
Título 2: "Reformula9ao é repudiada" 
Subtitulo: "Governo tira indios de Brasília" 

É um título sintético, sendo constituído por substantivos e 
adjetivo, palavras que em si sao objetivas. No conjunto, podemos 
afirmar que o título informa, mas seu sentido conotativo está 
implícito e também a opiniao, o que pode ser confirmado pelo em
prego das aspas junto ao adjetivo. Já o título 2 pode ser considerado 
urna extensao do primeiro, a sua explica9ao. Trata-se de urna frase 
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que, ao mesmo tempo, sintetiza a informa9ao e remete o leitor para 
o texto, a fim de compreender e esclarecer o tema abordado. Ambos 
sao títulos-manchetes das respectivas páginas. 

Jornal número 89 - Julho de 1986 

Título 1: "Projetos do CSN amea9an1 povos da Amazónia" 
Título 2: "Ocupa9ao repete erros dos anos 70" 
Título 3: "CNBB propoe estudo sobre demarca9ao" 

, Sao tres títulos longos, e o primeiro nao é claro por empregar 
urna sigla, CSN, ainda que o contexto da informa9ao possa 
identificá-la, embora nao afaste a hipótese de um "quebra-cabe9a" 
para o leitor. Já o título 2 for9a o leitor a dirigir-se ao texto, a fim 
de inteirar-se sobre o assunto abordado, o mesmo ocorrendo como 
terceiro título. Os tres títulos sao formados basicamente por 
substantivos e verbos, construindo frases diretas, mas inter
pretativas, que dao margem a interpreta9oes e que, ao mesmo tempo, 
explicitam a posi9ao ideológica do jornal e do Cimi. 

Jornal número 100-Julho-Agosto de 1987 

Título: "Constituinte" 
Subtítulo 1: "220 mil a espera de 282 votos / Para Sabóia, 

problema é a mineraiyao" 
Subtítulo 2: "Campanha antiíndio já tem os seus campeoes" 
Subtítulo 3: "Bernardo Cabral quer ouvir os povos indígenas" 
Subtítulo 4: "Aquí, a íntegra do anteprojeto (sem plurie-

tnicidade )" 

O título é curto e, na verdade, define urna coluna específica 
do jornal que se estendeu por todo o processo constituinte. O 
primeiro subtítulo é praticamente a manchete da página, sendo direto 
e objetivo, utilizando numerais, cardinais e o verbo, adquirindo 
assim um caráter informativo. O subtítulo ou título do boxe é 
ambíguo, já que o leitor pode nao ter conhecimento sobre quem seja 
Sabóia, embora possa fazer a liga9ao com o subtítulo anterior e 
considerá-lo como um dos constituintes. Isto significa que este 
subtítu]o é interpretativo e, de certa forma, opinativo. O subtítulo 2 
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é longo, sendo também a manchete da página. Trata-se de um 
subtítulo informativo e objetivo, cuja frase está constituída por 
palavras que em si já contem significado, tais como substantivos, 
verbos e pronomes. O subtítulo 3 é extenso e introduz a entrevista 
com o relator da Constituinte. Trata-se de um subtítulo informativo ' 
formado por substantivos próprios e comuns, bem como verbos, 
palavras de conteúdo denotativo e que em si contem o significado. 
Já o subtítulo 4 tem um estilo intelectual, com um adjetivo cujo 
significado nao é um dos mais conhecidos. lsto leva o leitor nao só 
a consultar o texto, mas também um dicionário, embora o conteúdo 
geral da informa9ao esteja claro na frase longa. 

Jornal número 101 - Setembro de 1987 
Título 1: "Igreja rebate ataques e decide apelar a Justi9a" 
Título 2: "Dom Ams: Leitura revela a malícia" 
Título 3: "Dom Luciano desmonta no projeto a grande trama" 
Subtítulo: "Latifúndio da comunica9ao" 
Título 4: "Explorar subsolo sim. Acabar como indígena, nao" 

Os títulos sao variados em fun9ao das matérias em páginas 
diversas, mas sintetizam o assunto, no caso, o desmantelamento da 
campanha do jornal O Estado de S. Paulo contra a Igreja e o Cimi. 
Os títulos sao longos e informativos; ao mesmo tempo transmitem 
também a linha editorial do jornal em rela9ao ao tema lgreja, bem 
como ao próprio índio. No entanto, o título 4 é opinativo, embora 
os termos empregados (substantivos e verbos) sejam definidos 
teoricamente como objetivos e "neutros", p'ois o sentido conotativo 
está implícito nos recursos lingüísticos, como o ponto e a vírgula. 
O título 2 também emprega o recurso lingüístico dos dois pontos, 
que contribui para a reflexao do leitor. Já o subtítulo da página 1 O 
expressa o sentimento de indignaiyao que permeia todos os textos. 
De modo geral, tanto títulos como subtítulos levam o leitor para os 
textos, pois há urna necessidade de complementa9ao e maior 
contextualizaiyao dos fatos que sao notícias. 

Jornal número 108 - Maio de 1988 
Título: "O massacre no Alto Solimoes" 
Subtítulo: "Assassinados 14 Tikuna, feridos outros 23. Solto 

pela polícia um dia depois, chefe dos criminosos fugiu" 
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O título, que come9a por um artigo, é curto, porém define o 

assunto abordado no texto. É a manchete da página, o que pode ser 
comprovado mediante o emprego de letras de tipo médio; desperta 

a curiosidade do leitor para a leitura da reportagem. Já o subtítulo é 

urna matéria curta sobre o fato, porém, sem um contexto da situa9ao. 

Tanto um como outro levam o leitor para o texto a fim de que 

obtenba informa9oes completas sobre o problema. 

Jornal número 113 - Novembro de 1988 

, Titulo: "Amazonia - Militares conduzem a política de 

ocupa9ao" 

Trata-se de um título longo, porém informativo, cuja frase é 

constituída de sujeito e predicado verbal, o que lhe dá um sentido 
completo, inclusive no que diz respeito a localiza9ao do fato. O 

título, embora objetivo, conduz o leitor para o texto, a fim de que 

tenha mais elementos sobre o assunto. Ao mesmo tempo transparece 
a linha editorial interpretativa do jornal, pois o título transmite a idéia 

do tema: a preocupa9ao e a luta c01n rela9ao aterra, possivelmente, 

Terras Indígenas. 

Jornal nún1ero 115 - Janeiro-Fevereiro de 1989 

Título: "Tocantins" 

Subtítulo 1: "Os Xerente estao cercados" 

Subtítulo 2: "Os conflitos vao se acirrar, preve D. Tomás" 
Subtítulo 3: "Xerente: refugiado no próprio território" 

Subtítulo 4: "Eles amea9aram pra pude tomá as terras" 

O título em si é curto e inexpressivo, exceto pela defini9ao do 

local geográfico. Composto em caixa alta, funciona como manchete 

do tema. A partir dos subtítulos é possível obter informa9oes sobre 
o tema abordado no texto e relacioná-lo num contexto polemico e 

conflitivo. O primeiro subtítulo complementa o título e para isso 

utiliza-se de verbos e substantivos, nurna informa9ao mais objetiva. 

Já o subtítulo 2 é informativo, mas contém urna opiniao, o que pode 
ser verificado pelo verbo "prever''. O subtítulo 3 utiliza o recurso 
lingüístico dos dois pontos, fazendo o leitor pensar sobre a infor

ma9ao nele contida; enquanto o quarto subtítulo é na verdade um 
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destaque para urna das frases do discurso indígena contido no texto, 

a respeito do assunto em questao. Tanto título como subtítulos nao 
dispensam a leitura do texto, a fim de que o leitor realmente 

compreenda e adote um posicionamento sobre a questao. 

Jornal número 123 - Dezembro de 1989 

Título: "Madeira e corrup<;ao no Xapecó" 

Subtítulo: "A estrada, a usina e o banco, as outras amea9as" 

Trata-se de um título curto, objetivo e informativo~ no qual 
transparece a visao editorial do jornal. É constituído por substantivos 

comuns e próprios. A frase, embora seja denotativa, tem um sentido 

conotativo implícito, que deixa entrever urna "opiniao" sobre o fato. 

Já o subtítulo, além de separado por vírgulas, artigos definidos e 

preposi9oes, transmite ao leitor o conjunto da situa9ao enfrentada 
pelos índios. Título e subtítulo remetem o leitor para o texto. 

Jornal número 126 - Mar90 de 1990 

Título: "Waimiri-Atroari - Farsa e realidade de um povo" 
Título 2: "Assembléia Indígena - Indigna9ao e revolta no rio 

Negro" 

O primeiro título é a manchete da página, direto, objetivo e 

informativo. O leitor vai ao texto para complementar a informa9ao 
já obtida através dos substantivos comuns e próprios que formam o 

título-manchete. O título 2 deixa claro que se trata de outro assunto, 

mas que tem liga9ao com o anterior, na medida em que os temas 
sao semelhantes e situam-se dentro de urn tema principal: o direito 

indígena. Nos dois títulos transparecem a opiniao do veículo, e 
ambos dao margem a interpreta9oes por parte do leitor, pois as 

palavras em seus sentidos denotativos sao expressivas, indicando 

sentimentos que perpassam o assunto em questao. 

Jornal número 131 - Setembro de 1990 
Título: "Yanomami - Em dois anos, o exterminio" 

É urn título curto, informativo e objetivo. Apesar disto, a opi

niao está presente na afirma9ao nele contida. O uso de substantivos 

e do fator tempo, aliado ao recurso lingüístico da vírgula, fazem com 
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que no título transpare9a a posi9ao do jornal e, por conseqüencia, 
sua linha editorial. Ao mesmo tempo, remete o leitor para o texto, a 
fim de um aprofundamento do tema secundário, que é a política 
indigenista e o contexto social em que se insere. 

Jornal número 140 - Julho-Agosto de 1991 
Título: "Assembléia Geral - O Cimi respeita a autonomía" 

É um título extenso em funyao das palavras empregadas, que 
sao também longas. Sintetiza o assunto abordado no texto e infonna 
o Iéitor do que se trata; ao mesmo tempo, deixa claro a proposta do 
Cimi. Já o subtítulo é urna pequena matéria que contém as infor
mayoes necessárias para que o leitor chegue ao texto, se assim o 
desejar. Tanto o título como o subtítulo empregam verbos, subs
tantivos e recursos lingüísticos para transmitir urna informayao 
precisa. 

Jornal número 144 - Dezembro de 1991 
Título: "Waimiri-Atroari pararam de crescer ... cercados pelas 

muralhas do PWA" 

Trata-se de um título longo e informativo, apesar da utiliza9ao 
da sigla PW A, que deixa margens a dúvidas. Porém, exatamente a 
sigla é o chamariz para que o leitor se remeta ao texto. O título é a 
manchete da página e também por isso está composto num tipo que 
o destaca do texto e o uso do recurso lingüístico da reticencia chama 
a aten9ao para o tema em questao. O caráter crítico do assunto 
transparece também neste título, bem como a denúncia do fato. 

Seja no genero jomalístico interpretativo, seja no opinativo, 
nao há urna padroniza9ao da linguagem; esta dependerá do tema a 
ser enfocado pelo autor do artigo ou da reportagem. O mesmo ocorre 
no que diz respeito ao estilo do texto. No caso das reportagens, estas, 
em geral, obedecem as regras jornalísticas, isto é, ao modelo norte
americano da pirfunide invertida. Porém, sempre mantendo a contex
tualiza9ao das inf onna9oes. 

CAPÍTULO IV 

ENTREVISTAS 



PROCEDlMENTOS PARA A ANÁLISE 
COMPARATIVA 

A análise é essencialmente temática, tendo em vista o roteiro 
elaborado a partir de assuntos significativos para o jornal, dentro 
do período pesquisado. 

Os seis temas ou categorias temáticas, exclusivos entre si, 
mostraram a visao de mundo que perpassa o Cimi e o Porantim. 
Além disso, as entrevistas deixam transparecer a rela9ao de 
autonomía e confian9a entre as partes, bem como o modelo cultural 
e social que norteia o trabalho realizado pelo Cimi e a cobertura 
jornalística feíta pelo Porantim. Os entrevistados sao: seis 
jomalistas, que atuam ou atuaram no jornal Porantim; o secretário
geral do Cimi; o presidente do Cimi (hispo da Igreja Católica); o 
assessor teológico do Cimi; dois antropólogos; o assessor 
metodológico do Cimi; as funcionárias responsáveis pelos setores 
de documenta9ao e distribui9ao do Porantim, respectivamente. 

, , 
CONTEUDO E ABO.RDAGEM TEMATICA 

' 

A entrevista número 1 relaciona o contexto político-social 
(tema 1) com urna política indigenista de efeito, desenvolvida pelo 
govemo Collor, ou seja, suas a9oes tém por objetivo a publicidade, 
citando como exemplo a explosao de pistas de garimpeiros no 
território Y anomami, as vésperas da EC0-92. Nao há preocupa9ao 
com os direitos indígenas. 

"O governo Collor trouxe uma propaganda violenta, princi
palmente as vésperas da EC0-92, com muito jogo de cena, explosao 
de pistas de garimpeiros, que hoje foram praticamente recons
truidas. Creio que este é um retrato da questiio indígena no contexto 
politico social". 
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"Um papel importante do Porantim é a penetra9fio inter
nacional, inclusive em nível de forma(:ao de opiniii.o. Todo tema 
ligado ao índio é pauta do Porantim, as_sim o jornal divulga os 
problemas da saúde indígena, faz matéria sobre a Comissii.o de 
Saúde, que anda no país todo. A gente acompanha a quest fio da 
educa9fio, através da antropóloga do Cimi. O respaldo maior do 

Porantim é para as organiza(:oes indígenas". 
"O Cimi vem revisando, fez uma autocrítica na história da 

participa(:ii.O da Jgreja na colonizafao do país e na dominaf ii.O dos 
povos indígenas. O ano passado houve urna discussao, que eles 
chamam de diálogo intra-religioso; o Cimi e a Igreja nao devem 
for9ar os índios a religifio católica. Nao se deve impingir a religiiio 
aos índios e sim, apoiá-los ". 

"A década de 80 foi marcada para os índios pelo política que 
come9ou a partir do Golpe Militar (1964), com os grandes projetos 
faraónicos. Transamazónica, por exemplo, na década de 70. Na 
década de 80 houve urna continuafii.O e até acelera9ii.o dessa 
política, que fica muito evidente a partir do pro jeto Calha Norte, 

em 85, e que veio a público em 86187. " 
"Vejo o Porantim muito importante, como veículo para 

criticar a política governamental, pois, as vezes, a a9ii.o missionária 
niio tem conseqüéncias muito diferentes da política governamental. 
Como veículo de comunica(:ii.O considero que o Porantim tem urna 
circulaf iio muito peque na e, quase tradicionalmente, entre pessoas 
da própria Jgreja. Mas isso nao deixa de ser importante, porque 
atinge várias comunidades indígenas". 

"Reforma agrária, saúde, educa9ao, o Porantim abordava 
esses temas, as vezes de maneira superficial, mas numa linguagem 
acessível para os índios lerem e entenderem os argumentos. O 
Porantim aborda muito pouco a questao cultural, de maneira geral. 
Seu papel principal é político, de agir para dar respostas a política 
indigenista governamental e a abordagem dos problemas culturais 
vem num plano muito secundário ". 

"O Cimi, em geral, nao deixa de ser um órgao da Igreja que 
tem seus missionários, apesar de nao trabalhar pelas vias tradicio
nais de evangelizafao, ou seja, de impar uma religiao, nii.o deixa 
de ter um aspecto religioso ". 

"Estava na aldeia, no período de 85 a 87 e lembro-me que 
trabalhei muito com os povos indígenas, a questii.o indígena na 
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Constituinte, mostrando como fun cionava essa hierarquía do 

governo - o que era o Poder Executivo, o Legis lativo e o Judiciário 
- e quando entrava nas leis, procurava saber o que os índios 
queriam ter na Constitui9iio. O Porantim divulgou esta bata/ha, 

analisando todo o contexto político-social". 
Ao falar do tema 2, Política Indigenista, lembra que a década 

de 80 foi um período em que determinados povos indígenas ainda 
confiavam na Funai e a viam como um órgao preocupado com o 
bem-estar do índio. 

"Os pavos com os quais tinha contato, nas aldeias, acre
ditavam demais na Funai Regional, um órgií.o paternalista que, em 
época de elei9i5es oferecia mil beneficios aos índios. Era época do 
governo Sarney e vejo a política indigenista dele, parecida com a 

atual, do governo Collor. O que mudou foi que hoje, o índio, mesmo 
es ses das aldeias onde trabalhei, falam da Funai com cobran9 a, 
houve uma certa conscientizaf ao desses índios com rela9iio aos 
próprios direitos ". 

"Definiría o Porantim como um jornal único, um veículo de 
divulga9iio, de informa9iio, permitindo aos índios conhecerem a sua 
realidade e, ao mesmo tempo contribuí para uma conscientiza9ao 
da nossa sociedade sobre a questao indígena. O Porantim está se 
preocupando nao só de demonstrar os fatos, mas analisando, 
também, o contexto e temas polémicos. É mais que alternativo porque 
abrange urna causa especifica, embora nao se restrinja. É alternativo 
porque assume a postura de um jornal que apóia os povos indígenas". 

"Apesar da liga9ao Cimi-CNBB, esta última dá urna certa 
autonomía ao Cimi, tem algumas frentes de trabalho em que urna 
determina a outra. Ao mesmo tempo assumem conjuntamente urna 

causa - caso Estadao. Claro que há uma i"tifluéncia da dire9ao sobre 
o jornal, em decorréncia do jornal estar sob a responsabilidade 
deles. A injluéncia ocorre sempre que há problemas graves. É uma 
injluéncia indireta ". 

"Na década de 80 vivíamos a pós-ditadura na /uta contra o 

regime autoritário. Foi aquela bata/ha para os índios conseguirem 
seus direitos a terra, as diferen9as culturais e a sua própria escala 
bilíngüe, durante o processo constitucional. Na década de 90, creio 
que o Cimi e o Porantim continuam a brigar pelas mesmas coisas, 
ou seja, para que os índios tenham seus direitos respeitados, para 

que se efetuem as demarca9oes de terras ". 
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Com rela9ao ao tema 2 - Política Indigenista - define o 
processo constituinte, e posteriormente a Constitui9íio, como 
principal marco da década no que diz respeito a esta política que 
predominava na proposta govemamental de militariza9ao. 

"A política indigenista era a da militariza9iio da Amazónia, 
dos grandes projetos e, na década de 80, a bata/ha maior f oi para 

que os índios conseguissem seus direitos na Constitui9iio, princi
palmente o direito d terra, a demarca9iio de seu território, que as 
escalas respeitassem as tradi9oes, as propostas dos índios, o seu 
desejo por urna escola bilingüe. Ao mesmo tempo foi possível unir 
índios e seringueiros, em especial no Acre, e isso contou com a 
colabora9ao do Porantim, para que todos os margina/izados 
unissem suas for9as para lutar pela reforma agrária, por exemplo ". 

"Este é um jornal atrelado d lgreja, um jornal de denúncia 
das popula9oes indígenas. Houve urna mudan9a no jornal nos 
últimos anos, pois quando veio para Brasília passou a ser Jeito por 

profissionais, o que levou a urna modifica9iio na linguagem que era 
tipicamente religiosa. Ele se aproximaría mais do alternativo, 
quando ele se propoe a ser um jornal indígena, que desse mais voz, 
mais palavra ao índio. Considero que o jornal tem necessidade de 
ampliar mais seu público para conscientizar mais a popula9iio ". 

Ao falar do tema 4, Papel Histórico do Porantim e Perspectiva 
Atuais, diz que o papel do jornal é a divulga9ao e denúncia dos 
massacres e conflitos contra os índios. 

"O Cimi é ligado a CNBB e o Porantim é ligado ao Cimi. Esta 
linha crista acabava sendo absorvida por quem trabalhava no 
jornal e, hoje, quem está a frente do jornal nao tem esta vincula9ao 
tao estreita, mas nao quer dizer que também nao seja absorvido, 
mas tem urna capacidade de crítica. " 

"O aspecto evangelizador se faz presente, mesmo na década 
de 80, quando o Cimi, por sua linha teológi,ca entra em confronto 
como Estado, até certo ponto: isto é, tem limites definidos. O Cimi 
é ligado a CNBB e no Cimi há um grande potencial de missionários 
catequizadores ". 
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Entrevista nº 5 

O entrevistado aborda o tema 1 - Contexto Político-Social -
a partir da década de 80, que ve como um período de transi9ao, em 
especial nos seus primeiros cinco anos. Situa o Porantim como canal 
de expressao do povo brasileirom, e dos índios em especial, que 
expressa o desejo de mudam~as reais do contexto político-social. Nao 
falou sobre a década de 90. 

"Na década de 80 se tinha a questao de transi9iio, da ditadura 
para um governo democrático ou uma democracia formal. Na época 
do Figueiredo, o Porantim veio sornar-se a toda !uta do povo 
brasileiro contra a ditadura e acabou sendo um importante canal 
de expressao e rep ercussao de muitos, que acabaram vendo na 
questao indígena um meio de expressiio de seus protestos ". 

"Política indigenista é um termo mais amplo, enquanto 
política indigenista oficial se ref ere apenas a política do governo 

para com os índios. O termo mais amplo inclui também a política 
indigenista do Cimi e de outras entidades, bem como a da própria 
Funai (que é oficial). O Projeto Calha Norte nos serviu como sinali
zador claro de que nao mudaría a política indigenista com o 
Governo Sarney e, isso foi repassado pelo Porantim para as áreas 
indígenas e as bases missionárias em todo o país ". 

"Visa a urna mudan9a dessa sociedade capitalista e !uta para 
que os pavos indígenas tenham seus espa9os e possam se 
desenvolver de forma diferenciada ". 

No que se refere ao tema 4, Papel Histórico do Porantim e 
Perspectivas Atuais, ele ressalta o papel denuncista do jornal em seu 
início, bem como a associa9ao da denúncia a reflexao (isto já na fase 
atual). Diz também que as matérias sobre educa9ao e saúde 
expressam a realidade vivenciada pelos povos indígenas. No que 
diz respeito a profissionaliza9ao do jornal, explica que esta incluí 
nao apenas a forma9ao jomalística, mas também o conhecimento e 
a sensibilidade do profissional quanto a questao indígena. 

"Nossa perspectiva atual é a auto-sustenta9iio, pelo menos 
em 60% ao cabo de dois anos". 

Com rela9ao ao tema 5, O Porantim e a Igreja, ele defende a 
sintonía entre a equipe do Cimi e a equipe do Porantim, bem como 
a autonomia do jornal, em fun9ao da confian9a existente entre as 
equipes. No que diz respeito a rela9ao coma CNBB, deixa claro que 
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esta nunca questionou a forma como sao abordados os temas, pois 
considera que a Pastoral indigenista nao se limita a dimensao 
religiosa. 

"A gente tem uma equipe muito afinada, entiio, o que sai no 

Porantim na verdade acaba sendo, na maioria das vezes, uma 
posifao do Secretariado do próprio Cimi; independente disso, a 

própria equipe do Porantim tem urna grande autonomía, em fan9iio 
da relaf iio de confi.anf a que existe ". 

"Se vocé ler atentamente o Porantim ne/e estao presentes as 

grandes linhas e prioridades de a9iio do Cimi. Atualmente, as 
prióridades siio cinco: 1) Terra e auto-sustentafiio; 2) Formafii.O 
dos missionários; 3) Apoio as organizafoes indígenas; 4) 
inculturafii.O e diálogo ínter-religiosos; 5) Dimensiio Continental 

da Causa Indígena. A orienta9ii.o se baseia no respeito as re/igioes 
indígenas. " 

Entrevista nº 6 

"Na década de 80, a grande questiio em rela9iio aos povos 
indígenas foi a /uta na Constituinte. Há também urna consolidafii.O 
e amplia9ao das organiza9oes indígenas, como movimento mais 
articulado e que culmina na Constituinte. O Porantim, por sua vez, 
refletiu isso nas suas edi9oes mensais e inclusive divulgou os 
embates contra o relator Bernardo Cabra/, que acabou escrevendo 
o pior projeto de toda a história republicana no que se re/ere aos 
povos indígenas". 

"A questii.o indígena durante a ditadura era urna questiio 
militar, de seguran9a nacional; no período Sarney esta também era 
urna questiio militar. E a política indigenista militar era: destrui9iio 
ou integra9iio dos povos indígenas a sociedade nacional, mas isso 
niio foi possíve/, embora na Constituinte tenha ficado clara essa 
proposta de política indigenista, com as denominafoes de povos 
aculturados e povos niio aculturados ". 

"É um jornal para a Igreja católica, para os missionários que 
trabalham com as questoes correlatas. O Porantim rejlete esta /uta 
e, neste sentido, é alternativo, se caracteriza por defender causas 
populares ". 

Ao abordar o tema 4, Papel Histórico do Porantim e 
Perspectivas Atuais, afirma que o jornal teve dois papéis na década 
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de 80; o primeiro foi o de acompanhar o processo constitucional no 
que tange a questao indígena e o segundo o de contribuir como 
formador de opiniao para os jornalistas que cobrem a área. Salienta 
que dois temas estao sempre presentes nas páginas do Porantim: a 
educayao e a saúde, urna vez que o jornal faz a cobertura dos 
trabalhos que o Cími desenvolve nestas áreas. Acrescenta ainda que 
o caráter denuncista, em especial no que se refere ao governo, tam
bém se faz presente no jornal, que, para cumprir o seu papel, 
desenvolve um jornalismo de análise, ou seja, interpretativo. 

"O jornal contribuí para a formafao de opiniiio dos 
jornalistas que cobrem a área. Saúde e EducafiiO sao dois temas 
constantes no jornal, que acompanha o trabalho do Cimi e denuncia 
a falta de aten9iio do governo. Sendo o Porantim mensa/, ele cumpre 
melhor seu papel, tendo matérias mais longas, de análise ". 

Entrevista nº 7 

Como o entrevistado anterior, ao abordar o tema 1, Contexto 
Político-Social, também situa o processo constituinte como o marco 
da década de 80, permitindo a mobiliza~ao dos povos indígenas para 
garantirem seus direitos na nova Constitui~ao. 

"Na década de 80 teve um momento mais positivo para os 
índios no Brasil, no período 87188, que foi a época da Constituinte. 
Foi um momento que permitiu aos povos indígenas se mobilizarem 
e se reunirem de maneira única na sua história, conseguindo eles 
próprios garantir grande parte de seus direitos na Constitui~iio. Na 
década de 90, a entrada de Sidney Possuelo para a presidéncia da 
Funai já é uma altera9éio - apesar dele estar no governo Collar -, 
pois é uma pessoa e tradi9éio entre os indigenistas e urna pessoa 
íntegra e bem intencionada ". 

No tocante a Política Indigenista (tema 2), o entrevistado a 
classifica como a política dos grandes projetos económicos 
governamentais na década de 80, destacando a atuayao do Conselho 
de Seguranya Nacional, posteriormente substituído pelo Grupo 
Interministerial de Trabalho. Considera que o início da década de 
90 está sendo marcado por urna indefini~ao sobre a política 
indigenista do país. E acrescenta: 

"O que mais caracteriza a militariza9éio da política indige
nista foram os grandes pro jetos governamentais, os pro jetos eco-
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nómicos, que acabaram interferindo na vida política dos povos 
indígenas. O Conselho de Seguranfa Nacional teve um papel muito 
importante nesta época, porque representava os militares na 
política indigenista do governo, inclusive no governo Sarney, que 

mais tarde foi substituído pelo Grupo lnterministeria/. Já na década 
de 90, no governo Collar, o que marca é urna total indefinifao no 
que diz respeito a política indigenista". 

Com rela9ao ao tema 3, Perfil do Jornal na Década de 80, 
define dois generos jornalísticos para o Porantim, que sao o 
interpretativo e o opinativo, urna vez que o jornal contextualiza as 
notfoias e, ao mesmo tempo, quer evidenciar o pensamento da Jgreja 
sobre a questao indígena. Diz ainda que, apesar das mudan9as de 
editores, o jornal sempre manteve o mesmo conteúdo. Classifica o 
Porantim como alternativo em decorrencia de dois pontos : a) sua 
propriedade e b) sua abordagem, que difere de outros veículos de 
comunica9ao sobre o assunto. 

"Creio que do ponto de vista da propriedade, o Porantim pode 
ser classificado como alternativo, mas o que melhor o caracteriza 
como alternativo é a abordagem. A maneira como transforma os 
fatos em notícia ". 

Para ele o Papel Histórico do Porantim e Perspectivas Atuais 
(tema 4) é acompanhar a caminhada histórica dos povos indígenas 
no Brasil. No que diz respeito a profissionaliza9ao dos integrantes 
do jornal, lembra que o Cimi tem suas preocupa9oes: o primeiro é 
que ha ja o domínio da técnica jornalística e a segunda que ha ja urna 
identifica9ao coma linha de a9ao do Cirni e o trabalho da Igreja junto 
aos índios. 

"Fundamentalmente, a única publicafao que, de maneira 
sistemática, mostrou a historia dos povos indígenas neste período 
no Brasil. O Porantim é ma fonte, uma publicafao onde vocé 
percebe todo o processo, toda a caminhada dos povos indígenas e 
permite perceber uma linha de afiio. O Cimi sempre teve essas duas 
preocupafoes: contratar jornalistas que dominassem a técnica e que 

tivessem urna identifica~ao mínima com o trabalho da igreja junto 
aos índios e com a linha do Cimi ". 

"O Porantim rejlete o trabalho do Cimi e as rejlexoes que os 
missionários fazem a respeito de sua atuafao junto aos indios. 
Nunca sofri da CNBB nenhum tipo de pressao; niío há pressiío da 
CNBB nem mesmo em relafiío ao Cimi ". 
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Entrevista nº 8 

Para abordar o Contexto Político-Social (tema 1), o entre
vistado divide a década de 80 em duas partes: a primeira até 1984, 
quando se consolida a multiplicidade dos movimentos sociais e a 
campanha pelas diretas. A segunda metade come~a em 85, quando 
ocorre o processo constituinte. Diz que a década de 90, pelo menos 
em seu início, revela a tutela económico-administrativa do Estado 
em rela<;ao a política indigenista oficial. 

"A década de 80 é a grande década, dos diversos movimentos 
sociais Oá com cara própria), das entidades autónomas e da 
Constituifiío. Já nao é mais necessário a lgreja como anteparo, mas 
os movimentos de viva-voz expressam suas propostas. Na primeira 
parte da década foi a época de constru900 dessa multiplicidade e, 
já na metade da década o Movimento pelas Diretas surge como um 
escoadouro para onde convergiu tudo isso. Foi urna década muito 
conjlitiva particularmente nesta segunda metade, em fanfao dessa 
!uta pela democracia e, ao mesmo tempo, pela manutenfiio de 
privilégios históricos ". 

No tocante ao tema 2, Política Indigenista, ele exemplifica a 
militariza~ao da política indigenista da década de 80, bem como o 
problema da terra, através do Projeto Calha Norte, que teve 
tramita9ao secreta já no período da Nova República (governo 
Sarney). Afirma que na década de 90, pelo menos em seu início, 
pode ser definida como tendo um discurso de efeito, que incluí 
alguns atos concretos. 

Referindo-se ao tema 3, Perfil do Jornal na Década de 80, 
considera que o Porantim é divulgador das posi<;oes do Cimi, tendo 
surgido num momento específico da conjuntura para dar sua 
contribui9ao com rela9ao aos índios. O jornal divulga a questao 
indígena em seus vários aspectos, abrangendo setores diferenciados 
na sociedade, desde o Poder Legislativo Federal até as organiza<;oes 
de um modo geral. 

"O Porantim divulga as posi9oes do Cimi, faz parte daquela 
diversidade informativa que foi a eclosao dos movimentos sociais 
na conjuntura política do país. Havia uma injinidade de jornais 
alternativos e o Porantim foi um a mais, que veio dar sua 
contribuifiío específica da visiío sobre a questiío indígena. É um 
jornal que procura divulgar a questiio indígena nacional em todos 
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os seus aspectos. É multifacetário, é uma caixa de ressonáncia de 
tudo o que acontece relativo a questiio indígena, seja no Congresso 

Nacional, nas áreas indígenas ou organiza9oes ". 
Com rela~ao ao tema 4, Papel Histórico do Porantim e 

Perspectivas Atuais, destaca que há urna "paixao" da equipe do 
jornal pela causa indígena, que é divulgada em todos os seus 
aspectos: religioso, cultural, político e social. Frisa, também, que: 

"Aqueles que trabalham no Porantim tém uma paixiío pela 
causa; a gente sente isso, o que falta é se estender aos regionais ". 

"A rela~iio que marca Cimi-CNBB é de pro.fondo respeito. Nas 
assembléias da CNBB, o ponto alto eram as análises de conjuntura 
que d. Erwin (entii.o presidente do Cimi) fazia e as conclusoes 

sempre foram bastante apoiadas pela CNBB ". 
"A visiío do Cimi na questao indígena procura concretizar a 

Teologia da Liberta9ao, do ponto de vista de cada um dos p ovos 
oprimidos. O Cimi e, consequentemente o Porantim, sempre 

estiveram articulados com um grupo de teólogos ligados a Teologia 
da Liberta9iio. O Cimi é um órgiio anexo, tendo dentre da CNBB 

bispos que sempre estiveram juntos, participando até das 

assembléias do Cimi ". 

Entrevista nº 9 

A entrevistada nao consegue ver com clareza o Conteúdo 
Político-Social (que é o tema 1 ), embora acredite que nao tenha 
ocorrido mudani;a de um modo geral. Ela também nao soube abordar 
o tema 2, Política Indigenista, afirmando tratar-se de "assunto 

complexo". 
"É algo complexo e, creio que niío dá para Jalar. Até porque 

meu contato com a realidade indígena passou a existir quando vim 
trabalhar no Cimi há trés anos, e agora come~o a entender me/hor 
certas coisas, porque tento acompanhar e ler mais o jornal". 

Com rela9ao ao tema 3, Perfil do Jornal na Década de 80, 

classifica o Porantim: 
"É um jornal exclusivo, tratando da realidade do índio. É um 

jornal de luta, polémico, que diz a verdade. Por isso é alvo de 
críticas. É a realidade do índio hoje. A maior dificuldade do 
Porantim é financeira, sempre, porque a assinatura é muito barata 
(Cr$ J 2 mil) e a assinatura de apoio é Cr$ 15 mil. E aí o dinheiro 

1 
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nao paga nem o envio do jornal; entii.o, a gente está sempre 

dependendo de projeto ". 
No tema 4, Papel Histórico do Porantim e Perspectivas Atuais, 

"é um jornal de /uta. O trabalho no Porantim é algo rotativo, numa 
semana a gente entra comos dados no computador, na outra a gente 
prepara o envio, que incluí a coloca9iio de etiquetas para o correio 

etc. ". 
No que se refere ao tema 5, O Porantim e a lgreja, eta diz: 

"Nii.o consigo ver injluéncia da CNBB, neste um ano de trabalho 
no Porantim, pode ser até que exista. Se tem injluéncia é do Cimi, 
porque o Porantim é um órgao do Cimi e o pessoal do Porantim se 
reúne com os secretários da entidade; entiio, pode ter alguma coisa 

que eles definam ". 
Relacionado ao tema 6, Religiao e Missao e ao próprio Cimi, 

0 entrevistado, lembrando que este é um órgao de missionários em 
defesa da causa indígena, argumenta que os leitores do Porantim sao 
em grande parte católicos. "Creio que a missiío é lutar pelo índio ". 

Entrevista nº 1 O 

Ao abordar o tema Contexto Político-Social, o entrevistado 

classifica a década de 80 como a do periodo pós-censura. 
"Mas era uma /uta quixotesca combater a Funai, que ainda 

era dirigida por militares e, posteriormente, por civis dos quadros 
tradicionais da própria Funda9ao, como Álvaro Villas Boas, 
Apoema Meirelles, e outros. No período Constituinte, o Porantim 
teve papel importante, embora tenha sido insuficiente para rejletir 
e divulgar toda a grandeza dessa luta e que resultou para os índios 

numa grande vitória. " 
Já no que se refere ao tema Política Indigenista, ele afirma: 
"Nao há diferenr;a nenhuma entre a política indigenista na 

década de 80 e este início da década de 90. Existe o descaso dos 
governos estaduais e do governo federal. Os governos militares 

frearam um pouco os direitos indígenas, no que diz respeito a 
demarca9ao das terras indígenas - antes se fazia a partir do parecer 
da Funai - criaram o Grupo !nterministerial de Trabalho para 
bloquear os processos. Existe uma grande má vontade, um acirra
mento maior até, porque a Constituir;iio garantiu os direitos 

indígenas, mas falta regulamentar muita coisa neste sentido". 
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O Perfil do J omal na Década de 80 é o terceiro tema abordado 
pelo entrevistado, que conceitua o Porantim como "alternativo até 
o último respiro, primeiro porque ele pegou urna causa alternativa 
no momento em que o indio era absolutamente alternativo no Brasil. 
Achoque o Porantim continua senda alternativo, no sentido das suas 
bandeiras hoje. Quando o Porantim veio para Brasilia, o Paulo 
Suees realiza um sonho, que é fazer do Porantim um jornal , 
alternativo, mas de alcance nacional. E um jornal do Cimi, em 
de/esa da causa indígena e, neste sentido partilha de todas as 
guerras santas do Cimi " . . 

Com rela~ao ao Papel Histórico do Porantim e Perspectivas 
Atuais, "O Porantim/az uma análise dos fatos. Trata da política, 
da conjuntura indígena e, principalmente da Política Indigenista. 
Este é o seu grande tema, da maioria de suas capas e páginas. O 
Porantim teve esse papel de vahguarda, de abrir horizontes que 
depois foram cobertos por livros, por publica9oes especializadas. 
O desafio maior é o Porantim niio se envolver excessivamente nestes 
conflitos internos, que tem de ser resolvidos pelas próprias lide
ranfas indígenas". 

"Embora senda um jornal do Cimi, o Porantim nunca se 
preocupou ou sofreu adverténcias. Na verdade, o jornal sempre foi 
muito livre, niío tinha a preocupa9ao de ter urna ortodoxia em suas 
cobertura, por medo de contrariar quem quer que fosse dentro da 
lgreja. O Porantim sempre foi um filho da lgreja e por ser filho do 
Cimi muito livre, com muita autonomía foi emancipado no dia do 
seu nascimento ". 

Em rela~ao ao último tema, Religiao e Missao, ele enfatiza: 
"O ideal missionário sempre foi urna característica do Cimi. O 
espirito missionário dos agentes pastarais do Cimi (fossem eles 
padres, religi,osos, religi,osas, leigos ou leigas) jogava-os assumirem 
o compromisso até da própria vida. O Cimi, com todas as ambi
güidades que possa ter a a9ao missionária, se propoe a trabalhar 
em de/esa da causa indígena e isso explica o rumo da Pastoral 
Indigenista no Brasil". 

Entrevista nº 11 

O entrevistado, ao abordar o Contexto Político-Social (tema 
1 ), lembra que os primeiros cinco anos da década de 80 f oram de 
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rela~oes complicadas, com a repressao ainda se fazendo sentir em 
alguns momentos. 

Ao se referir ao tema 2, a entrevistada assim classifica a 
Política Indigenista: "Sinto que depois da Constituinte houve certa 
abertura, mas infelizmente, a política indigenista oficial ainda é 
integracionista e, portanto, visa a extin9ao dos pavos indígenas, dos 
povos autónomos. Houve uma me/hora sobre a política de demar
ca9iío de terra, com Sidney Possuello assumindo a presidéncia da 
Funai. Na década de 80 a política indigenista era de integra9iío e 
de emancipa9iío das comunidades indígenas com mais tempo de 
contato com os brancas ". 

Já no que diz respeito ao terceiro tema, Perfil do Jornal da 
Década de 80, "O Porantim para mim sempre foi um jornal de 
divulga9iio da causa indígena nao antropológi,co,· quer dizer é um 
jornal que em principio nao tem uma perspectiva antropológi,ca e 
sim política, de apoio aos pavos indígenas do Brasil e de divulgar 
os problemas indígenas, um pouco das culturas indígenas, de fa/ar 
muito das relafoes desses pavos indígenas com o Estado brasileiro. 
É um órgao de urna posifdo ideológi,ca muito clara, de apoio aos 
pavos indígenas e de apoio a /uta ". 

Com rela~ao ao tema 4, Papel Histórico do Porantim e 
Perspectivas Atuais, "foi e continua senda um porta-voz destas 
reivindica9oes e divulgador do que estava acontecendo na áreas 
indígenas para o Brasil e para o exterior. O jornal divulga os 
documentos sobre a Educa9ao Indígena, do mesmo modo que 
divulga as questoes relacionadas a Saúde ou a auto-sustentafiío, 
en.fim é um órgao de divulga9ao e análise. Continuo trabalhando 
nesta assessoria antropológica do Cimi, dando curso e acompa
nhando a parte da educa9iío escolar indígena. No que se re/ere ao 
Cimi este vem maniendo urna política de apoio, seguindo o principio 
de seus pavos indígenas tém direito a autodeterminafQ.o e assim, 
direito de escolherem seu próprio futuro e de terem autonomía com 
rela9ii.o ao Estado. O Cimi é um órgao de Igreja, mas que tem 
autonomía e o Porantim reflete isso ". 

No sexto tema, Religiao e Missao, a entrevistada argumenta 
que "Os missionários do Cimi atuam em frentes variadas de 
trabalho, creio que dentro do que consideramos Teologi,a da Liber
tafií.O. Isto significa respeito ao indio, também no aspecto re/igi,oso, 
ou seja, for9 ar urna catequese ". 
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Entrevista nº 12 

Para o entrevistado o tema 1, Contexto político-social, "É um 
contexto a inda da ditadura, mas já de uma distensao lenta e gradual 
e todos aqueles que lutavam pela democracia sofriam pressoes 
maiores. Hoje há um espa~o maior para as organizafoes populares, 
incluindo aí os indígenas, que podem se manifestar de modo mais 
democrático. Este governo atual está tao desmoralizado. Na Funai 
até o telefone foi cortado por falta de verba. " 

Quanto a Política Indigenista, que foi o segundo tema 
abordado, o entrevistado traí;ou um paralelo com a política 
indigenista na década de 80 e início da década de 90: "no que diz 
respeito a política indigenista oficial, esta visava a tutela do índio, 
a sua submissao; atua/mente nao seise há uma política indigenista 
oficial, pelo menos nao há um planejamento, o que se faz é em 
funfao do que vai repercutir lá Jora. " 

Em rela~ao ao Perfil do Jornal na Década de 80: "o Porantim 
é um órgao oficial do Cimi e sua linha editorial se identifica com o 
próprio Cimi. Em termos de veículo de comunicafiiO, se refere a 
missiio e a causa indígena. É um veículo de comunicafiío alternativo 
em relafÜO aos grandes meios; em segundo lugar esse alternativo 

diz respeito a causa que ele abrafa. O Porantim poderia ter um 
público maior, estudantil, por exemplo ". 

"O papel do Porantim é lutar e divulgar as prioridades 
assumidas pelo Cimi e que dizem respeito as organiza~oes 
indígenas. Com relafii.o a educafao e saúde, tanto o Cimi como o 
Porantim tém estas áreas como prioridade; neste sentido, o papel 
do Porantim é lutar e brigar por isso. Com relafao a profissio
nalizafiiO, há uma preocupafao neste sentido; entretanto, isto 
esbarra no problema .financeiro, já que o jornal nao se mantém, 

cobrindo apenas 30% de suas despesas ". 
"A linha teológica do Cimi e do Porantim é a mesma. O Cimi 

foi inspirado geologicamente e pastoralmente no Concílio Vaticano 

JI, especialmente, neste aspecto de uma lgreja que se vo/ta para o 
oprimido e para o servifO. Entao o CJMI assumiu uma postura teo
lógica de uma evangelizafao libertadora para os pavos indígenas 
e isto influencia muito, a atividade missionária do Cimi. " 
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Entrevista nº 13 · 

"A década de 80 foi o período dos movimentos sociais, inicio 
da abertura, Comício das Diretas, que acabou na elei~iio indireta 
para presidente. Os acontecimentos sociais se rejletiam nas aldeias, 
nas assembléias do Cimi, podíamos escrever a respeito de tudo, mas 
continuávamos sem público para /er, pois o Cimi é um "gueto" e o 
Porantim rejlete isso no seu público, que é basicamente gente de 
lgreja e alguns identificados com a causa indígena". 

No que se refere ao segundo tema, a Política Indigenista, "na 
década de 80, a Política Indigenista era controlada por militares, 
era uma questao de seguran9a nacional. Hoje essa mentalidade 
mudou, a questiío indígena passou de um problema de seguranfa 
nacional, para um problema económico-financeiro ". 

Ao tra~ar o Perfil do Jornal da Década de 80 (tema 3), ela 
afirma que o Porantim é "um jornal de denúncia, mas também 

aborda a questiio cultural. Entro da concepfii.o de jornalismo 
alternativo , considero que o Porantim surgiu numa época em que 

acabavam os alternativos e a visiío que eles transmitiam era a de 
quem estava dentro da questiio indígena. Uma das mudan9as que 
introduzimos foi reduzir os tamanhos das matérias e torná-las mais 
informativas, pois as matérias anteriores a minha equipe eram muito 
extensas ". 

"Para mimo Papel Histórico do Porantimfoi o de lutar pela 
Reforma Agrária, tanto para os índios como para os /avradores sem 
terra. Seu papel era o de Jurar o cerco para divulgar a causa 
indígena. No que diz respeito a profissionalizafao, isto sempre foi 
defendido dentro do Porantim, mas há necessidades concretas que 
obrigavam a usar o pessoal das a/deias como repórter. O Porantim 
era e é um jornal tido como referéncia para o pessoal das aldeias e 

até mesmo para os outros, apesar das fa/has. 
"Nunca houve pressao ou censura na CNBB em relafao ao 

Porantim; mesmo no início, quando Dom Luciano era o grande 
defensor da causa indígena dentro da CNBB e o Cimil era um filho 
bastardo da CNBB. O Porantim serve para divulgar também as 
idéias do Cimi e as suas publicafoes e subsídios para a base 
indigenista, visando avanfar na /uta ". 

Ao abordar o tema 6, Religiao e Missao, frisa que "a linha 
teológica do C1M1 é definida também com os regionais da entidade. 



106 O JORNAL PORANT!M E O INDÍGENA 

É urna linha ligada aoque chamamos Teologia da Liberta9ii-0. Neste 
sentido, o Porantim serve também para divulgar as idéias do Cimi. 
Para o Cimi, a missao implica na de/esa dos índios e até em crítica 

~ 

a religiiio católica que "catequizou,, estes povos ". 

Entrevista nº 14 

Para o entrevistado, o tema 1, Contexto Político-Social é 
abordado: "Este país sempre teve leis a favor dos índios, mas nunca 

se respeitou isso. Na questiio constitucional o Cimi tentou envolver 
ao máximo os próprios índios nas grandes decisoes. Creio que esta 
mobilizafiio contribuí para que o texto constitucional fosse rela
tivamente bom para os índios, em compara9iio com textos ante
riores. E o Porantim repetiu essa !uta, nas suas fotos e reporta gens, 
acompanhando as discussoes, as pro postas". 

Com rela9ao ao tema 2, Política Indigenista: "Oficialmente 
tivemos algumas vitórias, como a decreta9ií.o de demarcafiio do 
território Yanomami, ta/vez em funfiiO da EC0-92. O atual 

presidente da Funai Sidney Possuelo é bastante compromissado 
com a questiio indígena e isso significa que mudou algo neste 
sentido. Porém tem as pressoes económicas das mineradoras, dos 
latifandiários em cima das terras indígenas; enfim, as pressoes siio 
grandes. Tém muitos territórios decretados e niio demarcados e a 

Funai alega falta de dinheiro para fazer essas demarcafoes ". 
O Perfil do jornal na Década de 80 é o terceiro tema abordado. 

"Trata-se de um jornal combativo, de denúncia, um órgao 
alternativo para divulgar uma causa silenciosa e combater o 
indigenismo ofi.cial. Para mim é um jornal alternativo porque surgiu 
contra a ditadura, tem urna postura ideológica contra a postura 
ideológica militar, que, ora integracionista. Ainda hojeo Porantim 
é alternativo porque estamos num período pós-ditadura e a grande 
imprensa tem temas mais importantes, como eles dizem para 
veicular, porque exceto para o fazendeiro, o índio nao interessa ". 

Com rela9ao ao Papel Histórico do Jornal e Perspectivas 
Atuais: "O Porantim hojeé um meio de articula9ií.o, intercámbio 

com outros movimentos sociais, tendo em vista urna mudan9a 
estrutural em nossa sociedade. Creio que o Porantim e o Cimi 
defenderam sempre a alfabetizafiio do indio em sua lfngua materna, 
uma educafiio que parte da realidade concreta, da cultura concreta. 
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A educafiiO do índio é urna educa9iio nao formal. Quanto a Saúde 
há muitos problemas, porque se a saúde está mal para a nossa 
sociedade, imagine par aos índios ". 

"Sempre gozamos de autonomía em rela9iío a CNBB. 
mantendo uma rela9iio amigável e a questiio indígena ganhou for9a 
e, esta vinculafiiO coma CNBB nos deu o respaldo necessário. O 
Porantim nao é uma revista teológica e, por isso, siio poucos os 
artigos publicados neste sentido. para mim, o Porantim é um órgiio 
divulgador das causas indígenas. O Cimi defendeu sempre que os 
índios tinham pro jetos e isso gerou conflitos internos". 

No que diz respeito ao tema 6, Religiao e Missao, salienta que 
"a linha teológica do Cimi é a linha da justifa, do plural das culturas 
onde há 170 linhas diferentes, neste país de 200 povos diferentes. 
A evangeliza9 iio para nós tem que as sumir a cultura dos povos 
indígenas. Nao apresentar urna evangeliza9iio massificante, que 
quer com freqüéncia batizar o índio ". 

Pontos comuns aos entrevistados 

Tema 1: Contexto Político-Social 

Na década de 80 ocorre: 
- campanha pelas Diretas 
- luta pela democratiza9ao 
- processo constituinte, que culminou num texto consti-

tucional bom para os índios 
- O jornal Porantim torna-se porta-voz dos povos indígenas, 

por suas críticas e denúncias 
- os indios criam suas próprias organiza9oes e representa~oes 

Na década de 90: 
- demarcacao da área Y anomami 
- jogo de cena do govemo Collor com a explosao das pistas 

no território Y anomami 
- nomea9ao de um indigenista, Sidney Possuelo, como 

presidente da Funai 
- falta de verbas para a a9ao da Funai 
- descaso público na questao indígena, com exce9ao de 

algumas autoridades 
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Tema 2: Política Indigenista 

Década de 80: 
- continuac;:ao e acelerac;:ao da política indigenista militar 
- militarizac;:ao da Amazonia, através de grandes projetos 

económicos 
- papel importante do CSN na política indigenista 
- luta pelos direitos indígenas no processo constitucional. 

Década de 90: 
; 

- demarcac;:ao do território Y anomami 
- falta de urna política indigenista definida por parte do 

govemo 
- pressoes económicas setores da sociedade nao-índia 
- governo age na questao indígena em func;:ao da opiniao 

pública no exterior. 

Tema 3: Perfil do Jornal na Década de 80 

- jornal alternativo, com entendimento de modo diferente 
- veículo de comunicac;:ao do Cimi; jornal de Igreja 
- jornal de denúncia, veiculador de informac;:oes sobre os 

índios 
- temas dirigidos, específicos 
- público restrito, com necessidades de ampliá-lo. 

Tema 4: Papel Histórico do Porantim e Perspectivas Atuais 

- divulgac;:ao, denúncia e análise da questao indígena 
- Principais temas: terra, educa9ao, saúde, política indigenista 

e organizac;:ao indígena 
- além da técnica, sensibilidade, conhecimento do assunto, 

ou seja, identifica~ao do profissional com a causa 

Tema 5 - O Porantim e a Igreja 

- autonomía do Cimi e do jornal em relac;:ao a CNBB (nao há 
pressoes) 
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- Cimi-CNBB: relac;:ao de confianc;:a e respeito 
- influencia das propostas do Cimi 
- divulgador das idéias do Cimi 
- estreita ligac;:ao entre Cimi-Porantim-CNBB, esta última 

porta-voz do Cimi. 

Tema 6: Religiao e Missao 

- missao como defesa de causa indígena 
- prática missionária do Cimi ligada a Teologia da Libertac;:ao 
- missao como evangelizac;:ao libertadora 
- diálogo inter-religioso, respeito pela religiao indígena e sua 

cultura 
- missao vista nao mais como catequizac;:ao do índio. 

Análise Comparativa 

Tema 1: Contexto Político-Social 
As entrevistas definem tres momentos na década de 80: o 

Govemo Samey, a campanha pelas Diretas e o processo cons
titucional. Ocorre a continuidade da política integracionista dos 
militares em relac;:ao aos índios, incluindo a expansao macic;:a na 
Amazonia, conforme relata a entrevista 2. 

O processo institucional é considerado com período de favo
recimento para os povos indígenas, fortalecendo as suas organi
zac;:oes e a luta para conquistar seus direitos, sempre presentes nas 
páginas do jornal Porantim. 

"O Porantim veio sornar-se a toda /uta do 
povo brasileiro contra a ditadura e acabou 
sendo um importante canal de expressii.o e 
repercussii.o de muitos, que acabaram vendo 
na questiio indígena um meio de expressii.o 
de seus protestos". 

O jornal foi o veículo de comunicac;:ao para um povo que nao 
tinha espac;:o para expor seus anseios e esperanc;:as. 

Há unanimidade dos entrevistados em afirmar que a década 
de 80 foi conflitiva, um período de mobilizac;:ao da sociedade que 
culminou com a campa.nha pelas Diretas. 
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O Porantim .refletiu a luta dos povos indígenas para que seus 
direitos fossem leí no texto constitucional. 

No govemo Collor, a Funai nao desenvolveu qualquer a9ao 
que beneficiasse os povos indígenas, por falta de apoio. 

Ten1a 2: Política Indigenista 

A política indigenista oficial, na década de 80, foi urna 
continua9ao da política indigenista militar, que visava a integra9ao 

a sociedade ou sua extin9ao com a realiza9ao dos projetos Calha 
• 

Norte, Waimiri-Atroari e outros. 

A política oficial teve sempre como objetivo a explora9ao das 
terras indígenas e a transforma9ao dos índios em mao-de-obra nao 
especializada de baixo custo, política que prosseguiu na Nova 
República. Quando do processo Constituinte, a empresa de mine
ra9ao Paranapanema - interessada na riqueza do solo dos índios 
Yanomami -, através do jornal O Estado de S.Paulo, iniciou cam
panha contra a Igreja e os índios, acusando o Cimi e outros 
organismos de vários credos religiosos de estarem interessados nas 
terras dos índios, utilizando-se de documentos que, posteriormente, 
foram comprovados falsos. 

Tal pressao visava influenciar constituintes para nao apro
varem os direitos indígenas, em especial o direito a terra e a 
explora9ao do solo. Já no fim dos anos 80 e início da déc~da de 90, 
a falta ou demora na demarca9ao dos territórios indígenas f oram 
apontados como prioridades. A tentativa de dividir os territórios dos 
índios em colonias isoladas, principalmente o povo Y anomami - -
cujas terras sao ricas em minério, como cassiterita, ouro e uranio, 
comprova que a política indigenista oficial pouco mudou, limitando
se a discussao de tais propostas. 

Tema 3: Perfil do Jornal na Década de 80 

O que é um jornal alternativo? Alguns o relacionam ao tipo 
de público. Outros, a periodicidade, formato e manuten9ao. 

O número de leitores do jornal é considerado restrito mesmo 
no círculo indigenista. F oram realizadas campanhas e outros eventos 
a fim de ampliar o público leitor sem se obter resultados mais 
significativos. 
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Há necessidade de aumentar o público leitor do Porantim para 
divulgar a questao indígena, mas, principalmente, para que o jornal 
se torne mais eficiente, com grande poder de penetra9ao e 
repercussao em nível nacional. Apesar de ser jornal da Igreja, o 
conteúdo do Porantim nao é religioso, mas combativo e coerente 
ao defender a causa indígena. Nao se destina aos índios e sim aos 
indigenistas, embora o desejo é que o Porantim de mais voz aos 
índios para o que deveria ser feíto pelos indígenas. 

Tema 4: Papel Histórico do Porantim e Perspectivas Atuais 

O jornal tem como temática geral os direitos indígenas no 
contexto político-social, desenvolvendo-o através de temas como 
Terras Indígenas (demarca9ao, invasao, violencia, conflitos), Saúde 
Indígena (descaso das autoridades, falta de medicamentos e de 

atendimento, questoes de higiene, como água potável e saneamento 
básico), Educa9ao Indígena ( escola bilíngüe e conforme a realidade 
dos povos e comunidades indígenas), Organiza9ao Indígena 
( autodetermina~ao, articula~ao e conselhos interpovos/regionais ), 
Política Indigenista (oficial ou nao). 

O jornal contribuí para a divulga9ao, denúncia e crítica, 
informando/formando o leitor e, particularmente, o militante 
inserido nas aldeias. A característica de denúncia nasceu com o 
próprio jornal, que resgata a caminhada dos povos indígenas. 

O jornal é o ponto de referencia para as aldeias. Ao divulgar, 
criticar ou denunciar situa~ao, visa á mudan~a estrutural da sociedade 
que venha beneficiar os povos indígenas. O Porantim é ''um jornal 
de luta". Seus leitores militam nos movimentos populares. 

Tema 5: O Porantim e a lgreja 

O Cimi influencia o Porantim, apesar da sua autonomía. Há 

urna rela9ao de confian~a entre os dois organismos. Embora Cimi 
e Porantim sejam vinculados a CNBB, nao há preocupa9ao de 
agradar a Igreja, o que confirma a rela9ao de autonomía entre o Cimi, 
a CNBB e o Porantim. Os poucos artigos religiosos mostram que o 
jornal nao é teológico. 
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Tema 6: Religiao e Missao 

Evangelizar, para o Cimi, significa urna a9ao missionária que 
defende o direito a terra demarcada, a saúde, a educa9ao, a 
valoriza9ao da cultura e da religiao indígena, sem impor a religiao 
católica. 

O termo missao é um aspecto teológico de pastoral indígena, 
que se volta para a liberta9ao do homem integral. Evangelizar nao 
significa catequizar, mas apoiar esses povos na conquista pelo seu 
espa90 diferenciado dentro da sociedade nao-índia. 

' A linha teológica e pastoral do Cimi corresponde a chamada 
ala progressista da igreja católica ligada a CNBB. Além da defesa 
dos direitos indígenas, há o anseio latente de penetra9ao da religiao 

católica nas aldeias. "Comunidades convertidas, especialmente no 
Nordeste, exigem do missionário um trabalho religioso dentro dos 
moldes católicos." 

CONSIDERA(:ÓES FINAIS 

O jornal Porantim é um veículo de divulga9ao da questao 
indígena junto a sociedade abordando todos os assuntos referentes 
aqueles povos: cultura, questoes legais e religiosas e o direito de 
autodetermina9ao da na9ao indígena. 

O Porantim atinge um circulo de leitores seguindo ideología 
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi): respeito e concre
tiza9ao dos direitos indígenas no contexto político-social no Brasil 
e na América Latina. 

Mesmo sendo veículo oficial de um órgao da lgreja, o Poran
tim nao tem linguagem nem conteúdo "religioso". O viés religioso 
se faz presente em momentos específicos, como em outubro, quando 
o tema Religiao e Missao foi abordado em editorial e nas páginas 
internas, em geral, através de material assinado. 

Predomina o tom de crítica ou de denúncia nos textos e entre
vistas. A op9ao do jornal pelos povos indígenas concretiza-se no 
slogan: "Em defesa da causa indígenas". Por sua tiragem reduzida, 
5.000 exemplares, e por nao ser vendido ei;n banca, o Porantim nao 
atinge segmentos-chave de nossa sociedade, como seria desejável. 

O Porantim nao chega aos cursos de comunica9ao, sociología 
e antropologia da Universidade de Brasília (UnB), cidade onde está 
a sede do jornal e do Cimi. 

Seus leitores, a maioria, sao universitários - em especial, do 
curso de Teologia - missionários vinculados ou nao ao Cimi, padres, 
pastores, religiosos, além de políticos, antropólogos que atuam junto 
a organismos oficiais ou nao, pessoas jurídicas, principalmente, 
organiza9oes nao-govemamentais (ONGs), que atuam ou mantem 
algum contato com as na9oes indígenas. 

No fim de 1992 e início de 1993, o jornal elaborou urna 
pesquisa - um questionário encartado em suas edi9oes mensais -
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visando conhecer a opiniao de seu público leitor sobre o veículo e, 
mais particularmente, sobre seu suplemento cultural, publicado a 
cada dois meses. 

Como jornal alternativo, colocando-se na defesa dos povos 
indígenas e contestando as propostas oficiais, nem sempre se alinha 
a própria Igreja, principalmente quando o tema é Religiao e Missao, 
mostrando-se independente em sua linha editorial. 

Sem publicidade em suas páginas, defendendo a causa indígena 
em todos os seus aspectos, o Porantim rejeita a visao folclorista a 
respeito dos povos indígenas. Mesmo sendo os primeiros habitantes 
do país, a sociedade os considera seres marginalizados ou, quando 
muito, merecedores de aten9ao, mas nao de respeito como cidadaos. 

O Porantim visa resgatar a dignidade desses povos, valorizar 
sua cultura, religiao, hábitos e costumes. Nas duas décadas pesqui
sadas, vem apontando os diretos constitucionais dos povos indígenas 
em urna postura critico-denuncista. 

A pauta de cada edi9ao é elaborada em reuniao com o Cimi e 
o Porantim ou com o Secretariado Nacional. Portanto, nao há um 

pauteiro a exemplo de outros veículos de comunica9ao, onde cada 
func;ao é exercida por urna única pessoa. No Porantim, as fun9oes 
se revezam num trabalho conjunto. 

O Cimi e o Porantim realizaram papel importante na mobi
lizac;ao dos índios para a defesa de seus direitos. Para alguns, o Cimi 
é um "gueto", com um público restrito, outros acreditam na sua for9a 
de penetra9ao junto a sociedade civil. Para a maioria dos entre
vistados, os índios solidificam suas organiza9oes e representac;oes 
junto a sociedade nacional na década de 80. 

O Cimi e o Porantim ainda lutam pelas mesmas causas na 
década de 90: demarca9ao, saúde, educac;ao e outros direitos 
indígenas. Apesar de garantidos pela Constitui<;ao, estes direitos nao 
foram concretizados. Resta ainda urna longa caminhada daqueles 
que defendem as causas indígenas junto a sociedade. 

O jornal vive urn desafio: como evitar um envolvimento com 
as divergencias entre o Cimi e outras Organizac;oes Nao-Gover
namentais. É preciso conviver comas diferenc;as, nao radicalizar 
sua linha de ac;ao. 

Esperamos que este trabalho contribua para a análise do jornal, 
sua penetrac;ao e influencia, suas posic;oes e ideología, visando 
torná-lo sempre mais autentico na defesa da causa indígena. 
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