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tete iftforee, elaborado peloe militantes ~-a~onene~f do
rortldo dos tra~alhcdores - PT, foi aprovado ~o 19 Encontro
dusl

co PT - Ameeonas, e

E~ta

apre~cn~ado no Encontro Nacional dos diaa

31 d~ maio e 1 de junho, realiiado em Sio Pa~lo, como coutrlbui~io
-co program& partidario. As proposi~oes imediaeas forsm

incorpora-

des ao Pla:e:> de A~ao do P.T ~ 4cl,a11.adas . Set'Hlo aord.m, e.su doc1.1iu.ento acapou oe transformando na linh~ de a~io de nosso Partido em f!
la~ao

a luta

das Na~oes In-Oigenas do Erasil.

ULA D?HAP.CACAO PAS TEiRAS IND1GENAS,
RBCONRECIMENTO t>E , sUA HOPRIEDAl>E COLET IVA
E AUTO-Di!?EltMINACAO COM DIREITO AO CONTROLE DO PROCESSO

HODUTl\'0.

Manaus - 1980.

.'

I

. COMISSlO DIUTORA REGIONAL t>ROVISORlA 00 AMAZONAS.

1

l

~ f).wieta ~ ~~

dn PT

PMU~ - ~· ~tlll ~ ~

Vtd -~~~~di
-~·.. . ~t.i/JC<J ?17~ ~ck
~riJ ?!f}71o/o T~
,.

FA~eioco

do ?!IVJ~O

~10 ~

dR_

?'?k/o

{)~do~~

(JM(DJ

J:;;

~

1.

a. Situa9io demoerafica.
Nenhuw Cen10 reallzado no Braeil se preocupou e= levan
tor '«iadoa sobre a populaljja9 h.dlgena . Pela priuieira vez., o tutlt~

to »rasileir o ae Geos~&fia e 'EBt•tlttica - !BCE, para o Ceuso

de

1980, ~ecidiu cons i derar a popula~ao indigena, especial~ente aquela cob o controle da Funda9iio Nncion.al do lndio ... FUN~l.

Mu entire os nos t!$,e 1978 e 1979. o Conulho l~~JgeU1"

ta t-lhai~norio - Cl'Ml r1odhou um levantamento de111ografico f'Ul>H'l':tl.

:Pt>muH£(1) <fr~ ~
, '}/) ' IJ.IJ1¥Jg,, S/,Ual/}Y"

<id

/!, ..~

r/liM)

do no jornsl POtl.l.\NT!M ( n9ll, .D eteinbro de 1979
~ll:istinch .de utna

>.

dendo co~U

11•

populaijjio da. 210.360 {n~Hos, espalh~doi; por tod.o

o territ6rio brasileiro . ( Ver quadro mncxo ).

Fal•ndo cer~a de 155 tinguas ~i~ere~~e~. esta popula-'
900 fodigei>l.l pode ser •&rupad.a. em qua1:1·0 ~at~sorics dhtintu, coe,.

e!4ereu4o o nivel e erau 4e

co~tGto

com

a ~ocied@de

6e clasoee brA

sileira envolvente:

'(}1

1. Grupos isoledos - sio ~queles povos que conseguiro~
escapar do ~~utato co~ a ~ociedade e~votvente, h•b!
tan tes de rq;ioes de a.cesso di_f!cil. Sao pouco null'I.!.

f<o

roaoG, vivem plenamente o seu modo de produ9io, ma•
representam o elo m~ie frigil, Ji que um c~ntato m!
nixo pode leva-los ao exterminio.
2. Grupos em contato intermitente - sao aqueles qua O,!.
tabelece ram uma certa diatancia das frentea de pan_
traiio, mantim contatos espars~m, nio com~rciam

ou

dependem da sociedade cnvolvente e continuam a proc•der 1egundo o modo de produ~ao tribal.

- 3 -
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3. Grupoa em contato permRnente - ne1te arupo ea tao r~.
presentados a grande maioria dos povoa indtaenns do
Braeil. Sao

grupos ~ue ao longo da biatoria est~

0$

institui~ao

federal

encarregadJ

polltica indigoniata do governo, trata-se

da runda ~i o Nacional do !ndio - FUNAI, crlada em 05.12.67,

depois

de um escandalo que envolveu o antigo SERVICO DE PROTECAO

vente. Estaa rela~oes colidiram com o curso a~tono-

DIO - SPI, acusado de irregularidades adminiatrativas e de colabo-

produ~io

dina~~o

r~mperam

e depend&ncia em rela~io a &~ciedade •branp~voa

em contato permanente vivem em con!

te conflito. Conflito de sua culture
cultura

da

~riginal

com a

soc~edade de classes. Conflito de seu ~~

do de produ;ao sem propriedade
produ~ao

de

de

o equilibrio do modo

rar

p~ra

priv~d a

eiodo

com o

Do ponto de vista legal, a FUNAI
tor do indio''.

js

que

0

indio

lativamente incapaz", isto

e,

e

e

considerada

considerado juridicamente como "r.! .

o indio no Braoil .tem a catego;riJ {Jo

recer a protevio do Estado. nega-se aos Indios os direltoQ

ele~en

tares do cidadao brasileiro.
Como se nao bast&sse &er consid~rado pela Lei como me-

e v!ti~a

bameuto de seu mundo 'em troca de sua entrada na es-

no~

cala aai• baiza da sociedede envolveute.

FUNAI nio c~mpie com a sua finalidade: def,nder o Indio.

e

como"t~

men.or de idade ou dos debeis mentais •· Assim, eob o pretui:to da P~$,

capitaliete. Conflito por verem o desa-

4. Intea;re«!os -

1N-

AO

o exterminio dos Indios inveo de defende-los.

tribal e criaram vigorosos .lasos de eubor-

gente. Os

de idade

OU

rG tnrdado mental,

Lotada

uma co.tegoria discuttvel, mas repre..,

c.0&10

0

Indio

de eeu tutor. A

orgao do Minister lo do Interior, a

FUNAI

oenta equeles pcvos que tiveram o seu modo de prod~

esti obriguda a sub~eter-se i politica desse minist~rio. E o Mini~

~io

tirio ,d o Interior

inteiramente quebrado e boje vendem a sua

for-

~· de trabalho Col'llo qualquer ca111pones ou opererio.O
fa~or etnico torna

0

problema da integra~ao mai&

di

e0

responsivel pelo& projetOB de "&osenvolvime!t

to" e invasao das terras indi genas por grandes empresas 9acionais'
e multinacionais. Numa compara-ao com a

si~ua~ao

dos tr.abalhadores

lacerante, poiB esses povos vao rapidamente desapa-

Lrasileiros, era ccmo sa a politica sindical, ja tutelada pelo Mi-

recendOt nio por estarem assimilados i sociedade e!!_

nistirio do Trabalho, passasse para a al~ada do Minist~rio do Pla-

vo1vente, mas por desaparecerem literalmente

enqua~

oej cu•~eoto.
0 "Estatuto do Indio", crlado pela Lei nV 6001/73,

to na~ao. enqu&n to cultura e ata enquanto criaturas

h"manec. Na veEdade nao existe jnteira~io,

i
b.

exec~tar a

de formular e

uma

beleceram diversas rela~oes com a eociedade envot-'

mo dcsses povos,

..

£xiste.no Brasil

exter~!nio,

Sit n ~~io

0

que hi

genocidio, assassinato em maesa.

jurtdica.

1973, mostra claramente as

cootradi~oea

em

da politica indigenista do

governo.

A pri~eira contradi~;o ji foi .a ssinalada: a FriNAI i um

5
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iii) para explorar as riquezas do subsolo no interesse
e

crgao do Ministerio do Interior. como a SUDAK, SUnENE, SUDESUL
~utrGs

seguran~a

autarquias encarregadas de elaborar uma pol~tica em benef{-

clo das empresas, e~pecialmente das grandes empresas nacioneis

da

nacional e do desenvolvimento nacional .

Oma terceira contradi;io existe, no que se refere ao ueu-

e

fruto dos bens exist ences no territorio indigena. Enquanto um art!

deci

go do "Estatuto do Indio" garante o uso exclusivo das riquezas pe-

so cs politicas do Ministerio do Interior. Justamente com o Minist~

los povos indlgenss, outro artigo cria·a "renda ind[gena". A "ren-

rio que tem incentivado a eY-plora~ao economica das regioes que in-

da indlgena",

~uem

teorico, de ser destinada em beneficio das comunidades indlgenas.A

gultinacionais. Desse modo, a FUNAI depende das verba& e das

territ6rios indig•nas, a FUNAI nio pode defender os indios.O

aoe urdo da situa~ao

e claro, e

como colocar uma raposa p~ra cuidar

de um galinheiro. A FUNAI s; pode atuar

e~tr~itamente

verdade

coleborando'

e que

~dministrada

pela FUNAI, tem o objetivo, pelo

a "renda indigetia" te m servido para golpear

~ao

terra dos indios.

de obra no mercado capitalista.
contradi~&o

- e esta

e uma

verdadeira ~rmadilha

para o conaumo comunitirio e colocand o esta produ~io e a

Constitui~ao

ind!genas

brasileira, onde oe

e .do

le

~ue

a propriednde das

A Conven~ao 107 da Conferencia Geral da Organi~a~ao l!!_

da

terras'

Populac~ee

Estado brasileiro. gani..ntindo aos povo~ iadigenas ·'

Iudigenas e outras

populaG~es

tribais ou semi-tribais

titui~ao

"coletiva como individual".

brasileira reconhece apenas a propriedade privada da ter-

a manei~a coletiva pela qual

OS

povos indlgenas entendem a

,oa se de ~m territorio.
Como
&a is para a

s~

vioia~ao

•

Ainda que o Congresso Nacional tenha aprovado esta
~ao.

nao bastasser o artigo 20 abre amplao brechas letotal dos direitos de posse permanente. Os

p~

em 1965, e o Presidente da Repiblica tenha promulgado o

lelro nio reconhece co~o propriedade legal e de direito o

de "p%opried8de comunal». Neste sentido, tanto a

~an ente ou temporaria,

mo

i) por razocs de

Seguran~a

Nacional ( o que entendem

Seguran~a Nacional os governantes de plantao },

ii) para realiEar obras de

desenvolvimen~o

nacional.

por

tanto

resol~

deer~

to nV 58.824, de 14.07.66, reconhecendo a mat;ria, o Estado brasi-

voa indlgenas p~dem ser removid?s rle seu ter~it;rio,de maneira pe~
sob as segu • ntes condi;oes:

~

de paises independentes", adotada em Genebra, em 27.06.57. gu·ante
is comunidades indigenas o direito de propriedade da terra.

UQO

das

ternacional do Trabalho - OIT sobre a "Prote;io e lntegragio

up enas a "possessao per111anente das terras em que habitam". A Cons-

r&,

mao

c. A Pol!tica indigenista oficia l.

contra os povos ind!genas -. esti no texto do "Estatuto do Indio",
nos artigos 2(v), 17 e 22, que se referem ao artigo 4 e 198

.traba-

lho comunitirio, desviando a mio de obra das tribos de Bua produ-'

com as grandee empresas interessadas na explora~ao das riquezaG da

A segunda

0

menos

regime

Constitui~io,

co-

o "Estatuto do 1ndio" e o ''Estatuto da Terra", legitimam e a

seguram. apenas o regime de propriedade capitalista.
Atualmente

ha

uma grande pressao dos povos indigenaa,~ d

7
6

garentir a posse por parte das comunidades; o "Projeto de Emancip!

aeus aliados no campo e na cidade, contra a po11tica indigenista '
oficial, palo seu carater racista e opressor que nega
que estes povos devem ter

a

autodetermina~ao

nal da terra. Em &uas assembliias, as

na~;es

0

direito

e 8 propriedade comuind!genas lutam

afirmar seu regime de propriedade comunal frente ao sistema de

para
pr~

priedade privada capitalista.

;io" permitia que esta se realizasse por iniciatlva
forme o interesse

aolver o problema, pretendia acabar com as poucas conquistas

de&-

aes povos arrazados. Estas Nedides eram o "Projeto de Emancipagio"

e o "Plano de Estadualizat;ao '', ambss apresentadas como atitudes P!.

l

ritorio indlgena, ja que as terras seriam divididas entre os

Dezenas de assembliia• indlgenas foram realizadas

deres indigenas repudiaram o atentado. afirmando que de fato e

per.oiti~~lhes

n~

pritica o projeto destinav~-se a ''emancipar~ as terras dos Indios,

nao

OS

Indios. para entregar essas terras

as

grandes eopresas.

trabalbadores do comircio

e

da industria, antropologos, professores, as mais diversas camadas'

jeto que era apresentado como se fora "destinado a pr2

dos indios e

e01

todo o territorio brasileiro, protestando ~ontra o projetc. Os l[-

N&s cidades. estudantes,

1. 0 Projeto de emancipa;io.

emancipa~ao

in-

dios em psrcel as individuals. Eis como o governo entende a propri!

{ndios, Vamos ve-las separademente:

No final de 1978 o governo bxesileiro preparava um pr2

mover a

comunidades indlgenas, reduzia a idade de 21

dade da terra para os indios: que seja propriedade privada.

tatuto do 1ndio", atraves de duas medidas recentes que longe de r~

OS

FUNAI, cou-

para 18 anos, e retirava do Estado a atribui~io de proteger o tet -

Devido a essas ~rese~es. a FUNAI resolveu modificar o ''E~

ra proteget

d~s

d~

o acesso a proprie-

da sociedade brasileira tambim reali&areru ates publicos e comicios
co ntra tal projeto. Tambim no exterior aconteceram protestos. Fre!
te a tanta pressao, o governo retr ocedeu e arquivou o projeto.

dade da terra". Em 30 de outubro, o enti·J ministro Rangel Reis pr2

2. A estadualiza~ao~

punha ao Presidente da Republica mudan~a& substanciais no texeo do

"Estatuto do Indio". Mas estas mudan~as ~io queriam ~udar os artigoa racistas e anti-[ndio do documento, mas a ~odifica~io dos poucos pori~os do E~tatuto que representam c~nquistas dos povos indig!

n&s.

Alguns meses atras, o atual presidente da FUNAI, coroncl Nobre da Veiga, propos "dividir a responsabilidade da tutela '
d~s

Indios com os governos estaduaistt; isto i, cada Estado da Fe-

d~ra~ao

deve re~olver os conflitos de terra com os povos indigenas

sob a sua juris cli~ao. Esta medida vem sendo combatida, pois na p~£
Assim 1 enquanto o "Estntuto do lndio" (1973) determin!,

va que a "emancipacio" - isto i, dar aos tndios os mesmos direito&
de um cidadao brasileiro -.

so

podia ser concedida quando

solici-

teda pelos indios; que a idade minima para ser emancipado era

de

21 anos e que o Estado, proprietirio da terras indigenas, deveria'

tica Significa entregar OS pOVOS indlgenas nas maos dos Capitalie •
tas das provincias que

se~mp::-e

se mostraram vorazes em

rela~ao

as

riquezas das na~oes indigenas, ja que OS governos estaduais nao SC
estabelecem autonomamente f .- ente as classes dominantes locais.

01
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povos indigenas que vivem em territorio do Estado brasileiro lutam

No Brasil, os Yanornami habitam ireas compreendidas no Ter

pela autodetermina;ao, quer dizer. pelo direito de eles mesmos de-

rit&rio de Roraima e no estado do Amazonas. A populaiio dasses Ya -

cidire~

nomami no cerrit6rio brasileiro esti estimada em 9,000 pessoas.

sobre seu

d~atino,

sem interferincias autoritirias do

verno federal e dos governos estaduais. Do Estado brasileiro

rem apenas que respeite este direito a
~.

goque-

autodetermina~ao.

Em 197l1 1 a Perirnetral Norte
do

territ~rio

~

BI«-210, invadiu a part.e sul

Yanomami, levando com ela uma sirie de doengas, oca-

Integra~ao for;ada e exterm1nio.

sionaudo dezenas de mortes. Em 1975, ap6s a publica~io das invest!

A situa;io das na;;es indigenas, hoje, no Brasil, i de

l•i~es

geol~gicas

do Projeto RADAM-BRASIL, aconteceu uma desenfre!

permanente luta. para garantir a posse sobre seus t.erritorios trad!_

da corrida para a mineraiio, em pleno territ6rio de Roraima. 0 co-

cionais, que es tao sendo invadidos com a e.xpansiio do capitalismo.'

rcnel Ramos Pereira,

Principais vitimas do "mi _ag·re", os povos indigenas consideram que

a luta pela terra i a

lut~

fundamental para garantir sua pr6pria '

a

epoca governador do te.rr·itorio, declarou:

"Minha opiniio i qu~ uma irea rica como esta, com ouro ,
diamante, urinio, nio pode se dar ao luxo de conservar meia
dezena de tribos indlgenas impediudo o desenvolvimeuto econ;mico11.

sobrevivencia.
Imediatamente, na Sarra dos Surucucus - zona de aldeias '
Enumerar caso por caso das agressoes ao territorio in-

digena seria impossivel aqui. De qualquer modo,
alguns dos mais recentee. Enumerando

•JS

e

p~eciso destacar

inimigos dos

po~os

Yanomami -, abrem diversos garimpos de cassiterita. A Companhia V!
le do Rio Doce, sociedade de economia mista co~ participa~io majo-

indigeritiria do governo, entra na regiio. Um fato interessante, o pres!

U~S,

Vamoa descobrir que Sao

OS

mesmoJ inimigos dos trabalhadores,

Sio inimigos dos povos indigenas, ali~ da FUNAI , i claro, o gran-

deuce atual da FUNAI, coronel Nobre da Veiga, na ipoca era o chefe
do Servi;o de

Seguran~a

da referida companhia.

de capital financeiro, o latifundio, as grandes empresas madeireiDifereotes entidades de apoio a causa indigena ji aprese!
ras, is hidrelitricas, as grandes faze,das agro-pecuirias, as
tradas e as empresas de

es-

caram onze ( 11 ) projetos para a cr i a;io do PARQUE IND1GENA YANO-

minera~ao.

MAMI, que foraw arquivados pela FUNAI. Nas principais capitals bra

1. Os Ynnomami.

slleiras foram criados grupos ~e apoio ao Parque Yanomami. Nio faz

Os Yanomami ocupam trad1cionalmente uma extens£ re3iao de floresta tropical, na area de ~ronteira entre o Brasil e ~

muito tempo, a FUNAI aparentemente aceitou a proposta do Parque, e
veio com um projeto propondo a

Venezuela. Dispersos em mais de 320 aldeias, eles totalizam uma
pula;~o de aproximadamente 17.000 peeso~s.

p~

em &ua grande maioria isolados do contato com a sociedadP nacio

de 21 pequenaa ireas pulve -

rizaudo a terra Yanomami, deixando de fora mais de 65~ do terr i t6-

nos dois palses, vivenrio desse povo, e abrindo

~o

cria~io

espa~o

entr.e as 21 areas para a entrada'

das empresas de minera;io. Pelas con s equiacias trigicas que o pro -

nal envol'l.· ente.
jeto da FUNAI acarreta aos Yanomami, a imprensa passou a chamar es

- 10 ~ es espa~os de corredores da morte. Como se nio fosse Auficiente a

· zressio da rodovia e das empresas d'
Distrito

Agro-pe~uirio

minera~io,

~riado

foi

agcra

de Roraima, com a previsio da entrada

de

A luta pel) PARQUE YANOMAMI contP.ndo toda terr<· tradiciona~io

rivincia deste povo que

Yanomami, i

come~a

11 -

tras enfermidades foram introduzidas e provocarem mortes. Os fazen
deiros tamberu deram a sua

contribui~ao

civilizadora, envenenando a

dezenas de Indios ng rio Cajazeiras. Em 1976, mais de uma dezena
cle indios morreram de malaria, e em 1977, seis in,d_ios morreram

Jilhareb de colonos · em terras Yanomami.

•almente habitada pila

-

a ser dizimedo em sua pr~~ria casa.

de

e out r o s 16 for am ass ass i nad os suma r i amen t e.

poliomielite.s

A situa~i o i

Zundamental parr a sobre-

1

tio grave entre os ' Parakani, que representa!

tes da "Aborigene Protection Societ.y", entidade formada por

renom~

dos cientistas, _ com sede em Landres, ap5s visitarem a aldeia Para-

2. Os Para:"ana:

dife-

kani, em 1972, concluiram que este povo eetava em acelerado proce!

·entes: Corotire, Kuben-Kran-Ken, Menkronotire, Kararao, Assur{ni.

so de extin~io. Agora, com a constru;io da hidrelitrica de TUCURUI

r auete, Waimiri-Atroari, Tuxa, Pankararu, Truka, Kaingang, Guara-

os Parakana ja foram transferidos quatro vezes para areas diferen-

i , Xokleng, Gavioes e Parakana, estao com suas tetras ameasadas '

tes, facilitando a entrada das empresas construtoras.

Mais de 10.000 Indios, pertencentes a 16 grupos

}ela construsio de hidrelitricas planejadas palo governo para

ge-

3. Outros povos ind!genas.

No Maranhao e norte de Goias, empresas

·ar 100 milhoes de Kwatts a serviso das grandes empresas.
0 drama da nasao Parakana

e

representativo

quanto

as

: onsequencias das hidrelitricas para os povos indlgenas.

m~ltinacionais,

como a SWIFT, MINERA<;AO BADIN, AGROPECUAR IA AMERI CA DO SUL ,
inv&dindo

territ~rio

i nd i ge na.

e s tao

Em j a ne iro de 1979, os fazendeiroa'

Povo semi-n6 c ade da regiio entre os rios Tocantins e o

envenenaram um cacho de bananas rnatando 5 Indios Guaji. A~6car enve

! ingu, os Par~kana se mantinham relativamente isolados ate o mome~

nenado, roupas contaminadas, produtos quimicos desfolhantes e toxi

to em que a Transamaz3nica desabou aobre eles como o inferno. Mais

COS,

' e 200 Indios f)ram mortos, e em ab:il de 1979, 95% dos Parakani '

do

?

Lontra estava m atacados por uma violenta epidemia de gripe,

~ onsequencia

em

sao algumas ticnicaS para eliminar

den~ncia

~ m 1971 o m;dico ~nt3nio Madeiros, viritando a aldeia Paraka~i

"indigenas, segun-

da regional maranhense do Conselho Indigenista Missio-

N~

mas

pOVOS

niirio -- CIMI.

do;. contatos.

A FUNA: . penetrou na area paX'a "proteger os !n.iios ",

OS

ultima assembliia geral do Conselho lndigenista

sionirio - CIMI, realizada em julho de 1979, em Goiania, o

Mi~

bispa

do

paraguaio, dom Alejo Obellar, depois de ouvir as deniincias dos cri

" ontra. descobre ~ue dois agentes da iUNAI tinham contagi~do 35 iL

mes cometidos na regiao do estado do Acre, por empres a s como a CO-

· ' a s com sifilis. Como consequincia havia nascido 8
\ ~u ~ complet~mPnte

crian~as

cegas. Alim da gripe e da sifilis,

mu~tas

Pare

ou-

PERSUCAR, MANASA, PA RANACRE, COLONIZADORA ITAPIRANGA e outr a s , e x clamou:

12

"Nao

e

possi.'ITel. Is to

O grande

latif~ndio,

e

-
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gua , uem memoria, sem nada: mortos vivos.

utu genocidio".

apoiado por politicos, tanto do P~r-

A mais recente titica da FUNAI procura romper a nascente'

•

unidade das lideran~as indigenas. Com a posse do co ronel Nobre

tido do governo como "oposicionistas", com a cumplici.dade da FUNAI
e do pr&prio Estado, esti invadindo e eapropi an<lo pela violincia

1

da

Veiga, a FUNAI foi invadida por agentes do Servi<;o Nacional de In-

as terras indigenas, em conflitos tio ferozes qua empalidecem a P!

formai;oes - SNI, nao para espionar os funcion.ar ios em seus desm.a n-

netra~io

do Oeste dos Estados Unidos no siculo passado.

dos, nem mesmo espionar as liderangas indlgenas, mas engajados

Em Mato Grosso, empresas agro-pecuirias coma TAPIRAGUAIA'

preparai;io de urua estratigia que isole os povos indigenas dos movi

SA, BODOQUENA SA, XAVANTINA SA, estio tomando pela violincia

as

mentos que os ap o iam. No nordeste, esttiagentes come;aram um

na

trab~

lho meticuloso jogando os- indio~ contra o pessoal do CIMl, infor-'

ter r as dos Xavante , Bororo, Tapirapi e Karaji.

mando erroo.eamente que o CIMI _tinha obrigac;ao d.e dar assi.tencia m~

Com as grandes empresas invadindo o territ6rio indlgena,o

ambulat~rios,

processo se completa. Antes, chegaram as escolas da FUNAI e do go-•

terial, construir

resolver essas necesidades que

verno, sem esquecer a de certos missionirios retr6grados como

os

omissiio deliberada do poder publico nunca soluciona, quando o tra-

salesianos do alto rio Negro, Ama.zonas, com o objetivo de rom.per e

balho do CIMI i bem outro, um trabalho dificil de crescer a cons-'

minar as culturas ind1genas, demolin do sua resistincia espiritual,

ciencia do problema indigena junto com os proprios indios, sem pa-

da mesma forma que a tiberculose srr az ou sua resistincia flsica. t

ternaliamo, sero imediatismo. no r e speito a peculiaridade das

uma educs;io colonizadora, arraga n te, nio se preocupa com o ensino

~oes

a

na-

indl'.genas.
Um outro expediente usado pela FUNAI, i

bilingue, nem mesmo com algum tipo de dosifica~~o do uso da lingua

lideran~as

cooptar pela cor-

no recinto da escola. As aulas sio ministradas em portuguis,nuw ma

rup;io as

delo de ensiuo que i o mesmo das grandes cidades, com as mesma1 ma

segui ram a maturidade. Virios lideres do nordeste ja receberam pr£

tirias, os wesmos livros e materiais diditicos. 0 objetivo

dessa

poatas em dinbeiro, alguns aceitararu, outros recusaram. Na imposs!

a destriba1iza~io, i converter o indio, trans-

bilidade de calar a boca de to.dos os llderes indlget'tas a bala,a FU

escola insultuosa i

formi-lo em brasi : eiro. Esta escola, onde quer que exista, i

NA! esti tentando fazer isto com dinheiro. E para uma autarquia co

uma

fibrica macabra da caricaturas de "civilizadoa", que buscario a ci

indigenas que vio aparecendo e ainda nio con-

i!t

ma a FUNAI, onde sempre eatio reclamando da falta de verbas, i

e

dade para viverem marginalizados, como mio de obra barata do exer-

tranha a prodigalidade com que

cito de reserva. Apenas da cidade de Manaus, seguodo uma recente '

calar um llder tagarela. Mas nio ~ diflcil saber de onde VEm

invast ig a; ~o da Universidade do Amazonas, existero 10 mil Indios na

dinheiro providencial. Dutro costume recente indica a pro~ediucia.

triste 3itua~io de destribalizados, sem casa, sem famllia, sern l!n

Agora, quando surge um conflito, a FUNAI imediatamente organiza se

0

dinheiro aparece quando

es-

preciso
esse

- 14 -

- 15 ....

lecionada Comissao de politicos do PDS, patroes e latifundiarios ,
que age abertamente no Congresso, pela imprenea, na propria
conflitada, defendendo os interesses do capital financeiro

area
contra

os povos indlgenas. 'os poderoeos, frente a crescente organi1a~io e

ri~;rio de Roraima, reuni~o que fol dissolvida pela FUNAI e a Po ll
cia Federal, co me ~ou um clima crescente de repressao contra a uni-

dade e a organiza;i~ dos Indios no Brasil, sem no entanto impedir'
a coesao e a mobiliza~ao desses povos.

r esietencia dos povos indigenas, tambem es~ao se organizando.

O lider da na;ao Pareci, Daniel Matenho Cabixi, falando a

respeito das "assembliias como ermas

2. A LUTA DOS POVOS INDfGENAS DO BRASIL CONTRA 0 CAPITALlSMO.

d~

luta'', destacou que

el as

estavam servind o como instrumentos para a apresenta~ao dos problemas e a buses de alternativas para resolve-los, alem de permitirem

a. Organi~a~ao e res~stencia.
Os povos indlgenas do Brasil

come~am

necessidade de organizar-se pa : a resistir k

a comunica~ao entre as diversaa na~oes, criando condi~oes para au!.
r compreender

invest ~ da

a

lisar a atua~io da FUNAI e dos missionirios.

das empresas

capitalistas que expropriam sua terras para - depois de separi-los

t

precise destacar, e este dnstaque sempre sera pequeno,o

papel revolucionario do Conselho Indigenista Missiofiario - CIMI,na

de seus meios de produ~io -. trPnsformi-los ew mio de obra barata,
organiza;io e unidade da luta indigena. Rste atuante setor
exterminado-os dessa forma

co~o

povos e arra1.ando com sua identida

de etnics.
a~io,

guardando as es~ecificidade~ hi~t6ri

cas de cada povo, eles assimilam mitodos de \uta e mobil i za~io dos
operarios e dos camponases.

pluri-nacional dos povos indigenas do Brasil, em D'amantina,

Mato Grosso. A partir desta data, ati hoje, ji foram
assembl~ias

ampliadas, alim

de .

rea~izadas

13

dezenas de assembliias em cada povo

'£ 1'\d io.

za~ao coQo a divulga;io da boa nova, da boa not!cia.

Esta postura~

vivenciada ao lado dos povos indigenas, indica que a boa nova evan

depoi~ da morte, mas o conbecimento ~e seus problemas, de seus ini

migos e a consequeote organiza~ao para a luta. O Conselho lndige-'
nista kissionirio - CIMI, vem _apoiando as assembliias, hem come as
lutas pela reconquista de terra e autodetermina~ao. Todos aqueles'
que desejarem participar ao lado dos povos indigenas na luta con-'

Na 39 assembliia, realizada em Meruri, Mato ~rosso, o liJ er d a

fugindo do dogmatismo colonizador, e entendendo a evangeli-

gelica esta em levar aos povos indigenas nao a espe~an~a numa vida

Em abril de ·1974, foi realizada a primeira grande assem-'
bl~ia

sista da Igreja Cat~lica, . estabeleceu uma nova pritica de evangel!
za~ao,

Em sua organi.

progre~

na~io

Bororo, Txebae Ewororo . em seu discurso, declarou que

ect as e o sembleias amplas "estavam despertando a consciincia dos in

c ios ".
A

p~rtir

da 79 assembleia ampla, realizada em

Surumu~i~er

tra a agressao capitalists, terao muito o que aprender com o ' cons~
lho Indigenista Mission&rio - CIMI.

E

posslvel dizer que nenhum es

for;o consequente podera ser efetivado sem a participa~ao deste or
gao da lgreja.

